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1. Introdução/ histórico
Os “Colóquios do FUND” pretendem abordar questões sobre a Escola (por
exemplo: Normas Reguladoras da Graduação; Disciplina Consciente; inserção do aluno do
PIBIC e em projetos de Extensão etc); bem como a escolha do professor-conselheiro; o
treinamento em recursos disponibilizados pela Divisão de Informação e Documentação;
apresentação e discussões sobre os conteúdos oferecidos pela Divisão de Ciências
Fundamentais e sua importância no curso Profissional e na formação do Engenheiro;
apresentação e discussões sobre as seis modalidades de Engenharias oferecidas pelo
Instituto, com o objetivo de subsidiar melhor a mudança de curso. Outros temas, propostos
e construídos em sala de aula, também podem ser abordados. São atividades direcionadas
aos alunos ingressantes, semanais, realizadas no primeiro semestre do primeiro ano da
graduação.
O planejamento das atividades dos Colóquios para a T21 compõe o presente projeto,
mesmo sendo disciplina a ser oferecida no primeiro semestre de 2017, devido a necessidade
antecipada de envio dos convites aos palestrantes.
O “Ciclo de Palestras”, de caráter mais abrangente, é dirigido a todo o público
discente (do primeiro ao quinto ano da graduação), corpo docente e técnicoadministrativo. Aborda temas relevantes na educação superior e nas vivências
acadêmicas, como, por exemplo: saúde; sono e aprendizado; autorregulação da

aprendizagem; riscos no uso e abuso da automedicação; nutrição e performance;
vulnerabilidade social e vida acadêmica, dentre outras.
Os Colóquios do FUND já estão incorporados ao calendário acadêmico desde
2009 e o Ciclo de Palestras “Saúde e Educação”, em 2015, teve sua segunda edição
(anexo). Ambos, foram viabilizados pela compreensão dos palestrantes, que
gentilmente vieram sem pró-labore. Houve também ajuda, em alguns casos, da
AEITA.
2. Descrição dos benefícios
O apoio, pela ITAEx, a este projeto é um beneficio que viabiliza a participação de
convidados externos, inclusive, de outras regiões do país, trazendo uma visão que alinhe
nossa formação com outros saberes biopsicossociais2.
3. Quantidade de alunos beneficiados
Todos os ingressantes da T-21, além dos interessados para o ciclo de palestras, que
podem ser alunos e professores da graduação do ITA.
4. Situação atual - antes do projeto
As atividades são restritas a palestrantes internos, ou seja, apenas do universo iteano
ou colegas que aceitam participar voluntariamente da atividade.
5. Situação futura – depois do projeto
Além dos palestrantes internos, a participação de convidados externos, inclusive de
outras regiões, agregaria uma visão que alinhe nossa formação em engenharia com outros
saberes.
6. Orçamento macro
2º Semestre/ 2016: Ciclo de palestras – R$ 2.400,00 (valor e estimado para quatro
Convidados externos) + R$ 900,00 (Despesas de transporte) + R$ 35,00 (48 copos de água
300ml): R$ 3.335,00
1º Semestre/ 2017: Colóquios – R$ 2.400,00 (valor estimado para quatro
Convidados externos) + R$ 900,00 (Despesas de transporte) + R$ 302,40 (despesas
diversas: apresentador sem fio com laser: 189,90; pilhas AAA 6 unidades: 17,30; baterias 9
V 3 unidades: 60,20; 48 copos de água 300ml: 35,00): R$ 3.602,40
Total Geral: R$ 6.937,40
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Biopsicossocial: abrange aspectos biológicos, psicológicos e sociais.

7. Equipe e recursos necessários
1º Semestre: Colóquios – Coordenador da programação; convidados internos e
externos; apoio para transporte (viatura, motorista e combustível); auditório
(preferencialmente auditório “B” da ELE); projetor multimídia; equipamento de som;
microfones sem fio; apresentador sem fio com laser; acesso à Internet (eventualmente)
pilhas; baterias 9 V; copos de água 300ml.
2º Semestre: Ciclo de palestras - Coordenador da programação; convidados
externos; apoio para transporte (viatura, motorista e combustível); auditório
(preferencialmente auditório Picquenard da CIV ou Aud. B da ELE a depender do número
de inscritos); projetor multimídia; equipamento de som; microfones sem fio; apresentador
sem fio com laser; pilhas; baterias 9 V; copos de água 300ml.
8. Riscos na execução e obtenção dos benefícios
Nos Colóquios, por ser uma disciplina, o risco é nulo. No Ciclo de Palestras, o
risco seria ausência de convidado, por motivo de força maior.
9. Cronograma macro*
1º Semestre: Colóquios 07, 14, 21 e 28/MAR; 04, 11,18/ABR; 02, 09, 16,
23,30/MAI; 05 e 12/JUN/2017. Terças-feiras, das 10h10 às 11h50.
2º Semestre: Ciclo de palestras – 26/08; 23/09; 28/10; 18/11/2016. Terças-feiras,
das 16h30 às 18h00.
(*) Previsão, pois calendário letivo de 2017 não estava disponível quando da elaboração
deste projeto.
10. Autoavaliação:
Número de alunos beneficiados: Candidatos ingressantes da T-21, além dos
interessados para o ciclo de palestras.
Custo/aluno (Ciclo de palestras): R$ 111,16 3
Custo/aluno (Colóquios): R$ 30,02
Nos Colóquios os conhecimentos disponibilizados têm relação com a integração dos
alunos à vida acadêmica, visando também estabelecer uma “ponte” entre a teoria e a
aplicação prática nas Engenharias, além de palestras que enfocam “empreendedorismo” ou
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Trata-se de estimativa baseada em histórico médio de participações.

mercado de trabalho de ex-alunos dando perspectiva motivacional e de futuro ao público
discente.
No Ciclo de Palestras há enfoque não necessariamente técnico, mas de orientação na
esfera biopsicossocial, ou seja, complementam o desempenho dos papéis.

11. Maturidade do projeto:
Alta para os colóquios; e
Média para o ciclo de palestras.

12. Alinhamento com diretrizes/ prioridades do Conselho da Graduação: linha de Visitas
Técnicas.
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