
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO I – PROJETO DE BOLSA DE ENSINO 

 

  X    PROJETO INDIVIDUAL            PROJETO COLETIVO 

 
Área do projeto: ( X ) Informática      (   ) Indústria      (   ) Núcleo Comum 

Título do Projeto: 
Apoio Contínuo ao Ensino de Informática Básica, Redes, 
Programação e Arquitetura de Computadores 

Professor (a) Responsável: Francisco Diego Garrido da Silva 

Professor (a)  
Colaborador (a): 

Reinaldo do Valle Júnior 

Coordenador do Curso: 
Reinaldo do Valle Júnior/ Ana Paula da Rosa / Luis Henrique 

Sacchi 

Número de bolsistas 
recomendado (máx. 2): 

2 

Carga horária semanal de 
dedicação do bolsista: 

20 horas 

 
Descrição da proposta: 

A cada nova entrada de alunos nos cursos de informática do IFSP Câmpus Salto, temos visto o 
mesmo problema: alunos com dificuldade relacionada ao conteúdo introdutório de informática 
que compromete significativamente a sua aprendizagem e, potencialmente, até a sua 
permanência no curso. Tendo esse problema em vista, este projeto tem a finalidade de servir de 
apoio aos discentes e suporte aos docentes nos componentes curriculares relacionados aos 
primeiros anos/módulos dos cursos de informática visando a melhoria do desempenho dos 
alunos dos cursos: Técnico em Informática (Concomitante/Subsequente e Integrado), Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Bacharelado em Ciência da Computação e demais 
cursos que possuam disciplinas correlatas da área de informática. Além disso, visa aprimorar a 
formação profissional, ética e social dos discentes bolsistas por meio de ações pedagógicas e 
trabalho colaborativo, sob orientação e acompanhamento do professor responsável. 

 
Justificativa: 

É função social do IFSP buscar construir uma práxis educativa que contribua para a inserção 
social e a formação integradora, principalmente, para aqueles alunos que, no contexto de suas 
vidas, não tiveram a oportunidade de formar uma base sólida de conhecimento, mas que agora, 
como nossos alunos, temos a oportunidade de juntos, buscar estratégias pedagógicas para 
evoluirmos no contexto social, ético e profissional. Considerando a probabilidade elevada de 
evasão escolar nos primeiros meses de curso, que é agravado com a sensação da não 
compreensão de um conteúdo inicial por parte do aluno, e muitas vezes a falta de tempo do 
professor em atender cada aluno individualmente durante a aula regular, a proposta de alocar 
horários alternativos para que esses alunos com dificuldade possam ser atendidos individual ou 
coletivamente, é uma alternativa razoável que possui alguns elementos com potencial de 
contribuir significativamente para a não desistência e ainda para a aprendizagem mais 
significativa. 

 
Objetivos: 



 
 
 
 
 

 

 Atender, principalmente, os alunos ingressantes com dificuldade em disciplinas ligadas à 
área de informática, especificamente, os conteúdos introdutórios de informática básica, 
programação, redes e arquitetura de computadores. 

 Apoio aos docentes nos componentes curriculares relacionados ao escopo do projeto.  

 Aprimorar a formação profissional, ética e social dos discentes bolsistas por meio de 
ações pedagógicas e trabalho colaborativo. 

 Implementar ações, dentro das possibilidades do projeto, que colaborem no combate à 
evasão escolar. 

 
 
 
 
 
Metodologia e Avaliação: 

O projeto será implantado com horários de atendimento planejado conforme a disponibilidade de 
nossos laboratórios de informática, mas também se atentando para a demanda dos alunos.  
A avaliação dos alunos (tanto os participantes do projeto quanto os atendidos) será feita pelo 
professor responsável, por meio do acompanhamento das atividades e elaboração de relatórios. 

 
Acompanhamento do (a) bolsista: 

Semanalmente, o professor responsável irá se reunir com os bolsistas para discutir sobre os 
atendimentos já realizados e coletivamente planejar ações pedagógicas que melhor se adequem 
às necessidades dos alunos atendidos pelo projeto.  

 

 

 

 
Disciplina (s) relacionada (s): 

Disciplina Curso 

Hardware (1° sem.) 
Introdução à Informática (1° sem.) 
Algoritmos e Programação (1° sem.) 
Redes de Computadores I (2° sem.) 
Sistemas Operacionais I (2° sem.) 
Banco de Dados I (2° sem.) 

Técnico em Informática 
Concomitante/Subs. 

Informática Básica (1° sem.) 
Lógica de Programação (1° sem) 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Introdução à Informática e Hardware (1° ano) 
Redes de Computadores (1° ano) 
Sistemas Operacionais (1° ano) 
Algoritmos e Programação (1° ano) 

Técnico em Informática 
Integrado ao Ensino Médio 

Algoritmos e Lógica de Programação I (1° sem.) 
Laboratório de Programação de Computadores (1° sem.) 

Bacharelado em Ciência da 
Computação 

Princípios de Programação (1° sem.) 
Programação (2° sem.) 

Técnico em Automação 
Industrial Concomitante/Subs. 



 
 
 
 
 

 

Técnicas Digitais e Programação (1° ano) Técnico em Automação 
Industrial Integrado ao Ensino 
Médio 

Introdução à Programação (2° sem.) Tecnologia em Gestão da 
Produção Industrial 

Algoritmo e Linguagem de Programação I (1° sem.) Bacharelado em Engenharia 
de Controle e Automação 

 
Perfil básico do (a) bolsista: 

Comunicativo, organizado, educado e com facilidade de trabalhar em equipe. Deve, também, ter 
destaque nas disciplinas relacionadas à informática/computação. 

 
Conteúdo do projeto: 

Semana Descrição 

1 Levantamento junto aos docentes sobre as principais deficiências de aprendizagem 
que os alunos apresentam nos conteúdos de informática dos anos/semestres 
iniciais. 

2 Estudo sobre estratégias pedagógicas para atender às necessidades expostas 
pelos docentes. Pesquisa junto aos discentes para definir os horários de 
atendimento. 

3 Divulgar os horários de atendimento. Reunião com o coordenador do projeto. 
Estudo sobre estratégias pedagógicas inclusivas para estimular o processo de 
ensino e aprendizagem. Atendimento aos discentes. 

4 Divulgar os horários de atendimento. Reunião com o coordenador do projeto. 
Estudo sobre estratégias pedagógicas inclusivas para estimular o processo de 
ensino-aprendizagem. Atendimento aos discentes. 

5 Reunião com o coordenador do projeto. Estudo sobre estratégias pedagógicas 
inclusivas para estimular o processo de ensino e aprendizagem. Atendimento aos 
discentes. 

6 Reunião com o coordenador do projeto. Estudo sobre estratégias pedagógicas 
inclusivas para estimular o processo de ensino e aprendizagem. Atendimento aos 
discentes. 

7 Reunião com o coordenador do projeto. Estudo sobre estratégias pedagógicas 
inclusivas para estimular o processo de ensino e aprendizagem. Atendimento aos 
discentes. 

8 Reunião com o coordenador do projeto. Estudo sobre estratégias pedagógicas 
inclusivas para estimular o processo de ensino e aprendizagem. Atendimento aos 
discentes. 

9 Reunião com o coordenador do projeto. Estudo sobre estratégias pedagógicas 
inclusivas para estimular o processo de ensino e aprendizagem. Atendimento aos 
discentes. 

10 Reunião com o coordenador do projeto. Estudo sobre estratégias pedagógicas 
inclusivas para estimular o processo de ensino e aprendizagem. Atendimento aos 
discentes. 

11 Reunião com o coordenador do projeto. Estudo sobre estratégias pedagógicas 
inclusivas para estimular o processo de ensino e aprendizagem. Atendimento aos 
discentes. 

12 Reunião com o coordenador do projeto. Estudo sobre estratégias pedagógicas 
inclusivas para estimular o processo de ensino e aprendizagem. Atendimento aos 
discentes. 

N Reunião com o coordenador do projeto. Estudo sobre estratégias pedagógicas 



inclusivas para estimular o processo de ensino e aprendizagem. Atendimento aos 
discentes. 

Salto, 11 de março de 2020. 

___________________________ 
 Professor (a) Responsável 

Parecer do (a) coordenador (a) do 
curso: 
(     ) Favorável 
(     ) Desfavorável 

___________________________ 
 Coordenador (a) do Curso 

Justificativa do coordenador (a) do curso (no caso 

de parecer desfavorável): 

X
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