
Projeto novo
aconselhamento

▪ REALIZAÇÃO: DAE/PROGRAD

▪ COORDENADORA: PROFA CRISTIANE

▪ PADRINHO: SR. EDSON MUSA (T61)

▪ APOIO: AEITA



Etapas implantadas - novo aconselhamento

Nov/19 -
Apresentação

Projeto / Edital de 
Participação

Fev/20 - I Ciclo de 
Oficinas

Preparatórias

Mar/20 - Recepção e 
Integração T24, 1ª 

Reunião

Jun-Jul/20 - 2ª 
Reunião

Ago/20 -Pesquisa 
com Aconselhados

Set/20 -
Divulgação Ambiente

Google Classroom, 
Convite Palestrantes

Out/20 - II Ciclo de 
Oficinas

Preparatórias via 
Classroom; 

Divulgação Edital
Inscrição

Consellheiros T25

Nov/20 - 3ª Reunião
Aconselhamento



I Ciclo de OFICINAS 
PREPARATÓRIAS –
fev/20

• A PROMOÇÃO DO APRENDER AUTORREGULADO NO ENSINO SUPERIOR - Profa 
Dra Soely Polydoro

• HABILIDADES SOCIAIS - Ms. Thamires Gaspar Gouveia

• VULNERABILIDADE SOCIAL E IMPACTOS NA VIDA ACADÊMICA - Ms. Ana 
Carolina Gonçalves da Silva Santos Moreira

• NORMAS DO ITA E COTIDIANO ESCOLAR - Prof Dr Flávio Mendes e Profa Dra 
Cristiane Pessôa C. Lacaz

• SAÚDE MENTAL – PREOCUPAÇÕES COM OS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR
- Prof Dr. Andrés Eduardo Aguirre Antúnez

• MESA-REDONDA COM ITEANOS: Disciplina Consciente e outros aspectos do 
modelo do ITA. Convidados: Alfred Volkmer (T61); Presidente da AEITA Rafael 
da Silva Rosa (T04); Arthur Covatti (T18); Representante do CASD - Aluno Jian 
Lucas Brito Veras (T23);

• MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NA CONDUÇÃO DE CONFLITOS - Dr. Marcos 
Alexandre Bronzatto Pagan

APOIO:

✓ Buffet Completo (FCMF)

✓ Papelaria (AEITA)

✓ Logística dos Palestrantes (ITA)



Ii cICLO DE OFICINAS 
PREPARATÓRIAS - nov/20

• ADULTO JOVEM: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - Prof. Ms. Fábio Sérgio 
Amaral

• PROJETO DE VIDA - Profa. Ms. Nádia Santos

• SAÚDE MENTAL - Psiquiatra Dr. João Jorge Lorenzini

• DIVERSIDADE - Prof. Dr. Andrés Eduardo A. Antúnez

• ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NO ENSINO SUPERIOR - Profa Dra Marta Maria Teles

• ACOLHIMENTO DURANTE A ADAPTAÇÃO AO ENSINO SUPERIOR. - Dra. Marina Miranda Lery Santos

• MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E CONCILIAÇÃO - Dr. Marcos Pagan e Profa. Dra. Cristiane Pessôa da Cunha



Resultados

Pesquisa realizada com os alunos em julho/2020.
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Resultados

Pesquisa realizada com os alunos em julho/2020.
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resultados
• Nº de alunos em CVAE em 2020 – 1FUND: 0 (zero)

• Nº de alunos encaminhados pelos Conselheiros ao Plantão Psicológico: 9 (nove)

• Demandas sociais identificadas pelos Conselheiros, analisadas pela DAE e atendidas: 11 (permanência H8, apoio 
transporte, apoio financeiro)

• Registros de reuniões realizadas: 216

• Horas de capacitação por conselheiro em 2020: 16hs



Percepção dos 
aconselhados sobre a 
contribuição do 
aconselhamento...

Pesquisa realizada com os alunos em julho/2020.



Depoimentos
alunos (t24)

• Meu conselheiro é uma pessoa com mente aberta, 
que sabe muito e tenho ainda bastante a aprender, espero manter esse contato até o final 
do ano.

• Gostaria apenas de elogiar meu conselheiro, que sempre se mostrou disposto a ajudar e 
sempre foi atencioso quando solicitado.

• Agradeço essa grande iniciativa do aconselhamento. Passei pela AFA e não tive essa 
oportunidade de ter um 
docente para acompanhar e aconselhar de maneira construtiva para otimizar 
meus estudos. E passando por essa experiência nesse ano, vejo a importância disso, para 
que o aluno tenha um norte para enfrentar o ritmo de estudo no ITA.

• Gostaria de elogiar o sistema de aconselhamento e meu conselheiro, está sendo um 
relacionamento bastante proveitoso e me sinto mais encorajado que antes.



Depoimentos
alunos (t24)

• Achei bastante positiva a existência do aconselhamento

• Eu acredito que meu conselheiro tem sido bem bacana, ele sempre me ouve direitinho
e admiro o cara realmente.

• O aconselhamento tem sido muito bom. Ainda não me sinto plenamente à vontade com
minha conselheira, mas isso é porque não nos conhecemos muito bem ainda, 
com o tempo creio que isso irá acontecer.

• Conselheiro ativo, sempre busca me orientar.

• Meu conselheiro é muito bom, sempre proativo a ajudar.

• Muito bacana esse novo método. Faz os alunos
realmente terem com quem contar na instituição.

• Minha Conselheira é ótima, cheia de empatia e bons conselhos, espero ter ainda mais pro
ximidade no próximo semestre.



Retorno dos
conselheiros

• Um dos aconselhados teve problemas com ansiedade e, graças às oficinas, eu soube
lidar e repassar essa necessidade de cuidado à DAE pelo contato por Whatsapp. Hoje, 
esse aconselhado está melhor e fico atento com todos eles, caso um novo caso possa
aparecer. Agradeço a esse treinamento (oficinas) e, com certeza, estarei presente nos
próximos.

• As oficinas preparatórias me deixaram mais confiante e seguro no meu papel de 
conselheiro. Obrigado.

• Participar das oficinas me fez sentir mais preparada para conversar com os
aconselhados, embora não tenha sido necessário uma abordagem específica sobre os
assuntos tratados.



Retorno dos
conselheiros

• O programa é muito importante para a adaptação e integração dos alunos ao ITA. 
Além disso, esse contato direto e frequente com os alunos propicia uma perspectiva
diferente ao professor conselheiro, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. Estou gostando bastante do programa.

• Vídeo muito interessante, claro e objetivo, sobre os dois transtornos mais comuns.

• Gostaria de dizer que considero esse vídeo (Mediação de Conflitos) muito útil para os
Conselheiros em geral (e não apenas para Conselheiros).

• Acredito que o tema de prática das habilidades sociais foram de grande influência no
contato com os aconselhados, ainda mais durante este período impar 
que estamos vivendo.



REGISTROS 

• APRESENTAÇÃO DO NOVO ACONSELHAMENTO E 
LANÇAMENTO EDITAL T24



I CICLO OFICINAS PREPARATÓRIAS



IMPLANTAÇÃO OFICIAL NOVO ACONSELHAMENTO

APOIO:

✓ Camisetas (AEITA)

✓ Almoço Festivo (Rancho)



Participação dos conselheiros na formatura do cpor



Obrigado!

Contato:

aconselhamento@ita.br

mailto:Aconselhamento@ita.br

