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Diálogos sobre os cursos - Avaliação 

Atividade realizada em 3 dias (05 a 07 de outubro) - com bom envolvimento dos alunos. Foi 
proposto pelos participantes que esta atividade ocorra em todos os semestres, como uma 
forma de potencializar o diálogo e identificar as demandas discentes e docentes. A avaliação 
desta atividade foi organizada em três grupos - curto, médio e longo prazo 

Organização 

Direção do IESA  
Coordenação do curso de Geografia Licenciatura 
Coordenação do curso de Geografia Bacharelado 

Coordenação do curso de Ciências Ambientais

Demandas

Curto Prazo

- limpeza do banheiro (campanha para incentivar a manutenção da limpeza); 
organização de uma equipe coordenada pela profa. Noely 

- abertura da porta para o CA e cantina 
- oficinas organizadas pelos laboratórios e professores do IESA (dar mais dinâmica 

para os laboratórios no período noturno) - serão exclusivamente no período 
noturno; o LaGENTE já tem programação para novembro; ver cronograma com o 
LAPIG, LEPEG, LABOGEF, prof. Tadeu para os próximos meses 

- reorganização do horário da secretaria do IESA - será proposto um novo regime de 
horário para atender os alunos e professores do noturno (das 18h até às 22h) 

- alguns professores precisam rever o sistema de avaliação de suas disciplinas - são 
repetidas todos os semestres e já se tornaram muito conhecidas pelos alunos 

- organização de uma comissão que avaliará junto aos alunos os temas de interesse 
para cursos e oficinas

Médio Prazo

- ampliar a interdisciplinaridade entre as disciplinas (promover este debate nas 
reuniões de planejamento pedagógico) - desenvolver seminários integrados entre 
as disciplinas 

- realizar a Semana do IESA - para potencializar a integração dos laboratórios e 
atividades desenvolvidas no instituto 

- rever a chamada “terceirização das aulas” - quando orientando (mestrandos ou 
doutorandos) ministram as aulas sem a presença ou supervisão do professor 

- muitos professores cobram uma postura acadêmica dos alunos - mas não 
prepararam suas aulas e não atendem ao plano de ensino ou a ementa da 
disciplina 

- valorizar um enfoque mais socioeconômico para as disciplinas do curso de 
Ciências Ambientais

Longo Prazo

- rever algumas disciplinas do currículo (dividir os conteúdos de uma disciplina em 
duas, tomar cuidado para não ter sobreposição de conteúdos entre as disciplinas, 
outras demandas) - para ser analisado pelo NDE 

- melhorar a área verde do IESA (prof. Tadeu e profa. Renata como coordenadores) 
- repensar os espaços do IESA para que ofereça um local de estudos e permanência 

dos alunos


