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DATA
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1 – Informações Gerais
1.1. Número do Processo: 23062.007390/2019-38
1.2. Título da Proposta de Ação de Extensão: II Jornada de Linguagens,
Tecnologia e Ensino – II Lite
1.3. Coordenador(a) da Proposta de Ação: Cláudia Mara de Souza
1.4. Setor de Lotação do(a) Coordenador(a): Departamento de Formação
Geral – DFGTIM

2 – Histórico
2.1. Data de abertura do processo: 07 de Abril de 2019
2.2. Número da Portaria que instituiu a comissão: DFGTIM-008/2019
2.3. Data de constituição da comissão: 09 de Abril de 2019

3 – Mérito
3.1.

Aderência da proposta à política institucional de extensão: Conforme
a Resolução CD-014/17 de 28 de junho de 2017, que versa sobre a
Regulamentação das Ações de Extensão em nossa instituição, e em
particular aos artigos 2 e 3 da mesma, a referida proposta está em
consonância com nossas políticas internas, já que um dos seus objetivos é
a organização de eventos que buscam debater práticas para aprimoração
e construção de uma educação que atenda aos interesses da sociedade e
se adeque às novas tendências sociais e tecnológicas.

3.2. Relevância acadêmica e social da ação: Conforme o Plano de Trabalho
apresentado, por se tratar de uma iniciativa de caráter interdisciplinar de
um grupo de pesquisa desta instituição GEPED e por criar a possibilidade
para à nossa sociedade, uma “formação continuada de professores de
todas as áreas da região do Vale do Aço, em Minas Gerais, os integrantes
desse grupo de pesquisa decidiram expandir suas ações de capacitação
profissional a todos os educadores da educação básica, pesquisadores,
gestores educacionais, pedagogos, psicólogos, alunos de graduação e de
pós-graduação interessados pela área de educação.” E por ainda, ter

como objetivo norteador “criar espaços para reflexão e debate sobre
cenários e tendências da educação no Século XXI, bem como sobre
direcionamentos que possam contribuir para a construção de propostas
pedagógicas que tenham como foco o desenvolvimento de habilidades e
competências necessárias para uma formação holística e cidadã”, tal
proposta tem uma imensa relevância dado sua importância para nossas
políticas internas e externas quanto instituição de ensino.
3.3.

Exequibilidade da ação: Esta comissão entende que dado o
apoio/parceria já estabelecidos e firmados, a saber, com o DPPGCEFETMG, com a POSLING-CEFETMG e com outras instituições públicas
e privadas, como é o caso da Fundação Aperam-Acesita que tem por
finalidade a promoção e difusão cultural em nossa região, que tal ação é
hábil e passível de ser executada.

3.4. Capacidade de desenvolvimento da ação pela equipe envolvida: Dado
o histórico institucional, bem como a qualidade dos envolvidos, sobretudo a
dedicação e do comprometimento destes servidores esta comissão
acredita que o projeto será desenvolvido com excelência.

4 – Conclusão
O parecer desta comissão é favorável à aprovação da proposta de ação de
extensão supracitada, considerando os critérios especificados no Art. 14 da
Resolução CD-014/17 de 28 de junho de 2017.
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