
 

Edital de seleção de docentes para atuação como conselheiros da próxima turma de ingressantes no 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) – T24. 

O presente Edital tem como objetivo selecionar docentes para atuação como conselheiros da próxima turma 
de ingressantes no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - T24, a partir da aplicação de normas 

estabelecidas pela Pró-reitoria de Graduação. 

1. ESCOPO 

1.1 O ITA, por meio da IG - Pró-Reitoria de Graduação, fará a seleção e posterior indicação de docentes que 
tenham interesse em atuar como conselheiros de aluno(s) da próxima turma ingressante no ITA - T24. 

1.2 Para fazer jus à indicação e permanência, o(a) docente deverá participar das atividades previstas no Quadro 
1: 

Atividade Período ou Data Responsável 

Oficinas preparatórias para o 
Aconselhamento 

Fevereiro/ março de 2020 Equipe da DAE/ Convidados 

Participação na Primeira aula dos 
Colóquios no FUND (FND-01): 

Implantação do Aconselhamento 

02/03/2020 (1º dia de aula), às 
10h, em local a ser definido e 

informado posteriormente. 

Conselheiros / DAE 

Disponibilizar datas para agendamentos 
de reuniões do semestre com os 

aconselhados 

Preferencialmente, no dia 
02/03/2020 (dia de implantação 

do aconselhamento nos 
Colóquios do FUND) 

Conselheiros 

Reunião com os aconselhados e 
preenchimento e encaminhamento dos 
formulários (guias para realização das 

reuniões) 

Reunião no início do 1º bim; 
reunião antes da semaninha; 

reunião antes dos exames finais 

Conselheiros 

 

2. REQUISITOS PARA CANDIDATURA, INDICAÇÃO E PERMANÊNCIA NO 
ACONSELHAMENTO DA T24 

Deverão ser atendidos os seguintes requisitos: 

2.1 Para candidatura: Inscrição através do endereço: aconselhamento@ita.br 

Obs.: No e-mail o docente deve indicar no título: “Inscrição Aconselhamento T24” e informar no corpo do 
e-mail o ramal e número de sua sala. 

2.2 Para indicação e permanência: 

• Participação nas oficinas preparatórias listadas no item 3; 

• Participação, se possível, na chegada dos novos alunos (31/01/2020, às 10:00, no Auditório B da 
Ele/Comp) e, preferencialmente, na implantação do Aconselhamento (1º dia dos Colóquios no 
FUND: 02/03/2020, às 10:10, em local a confirmar). 

mailto:aconselhamento@ita.br


Obs.: Caso o docente esteja ministrando aula no horário da implantação do Aconselhamento, será 
possível uma apresentação ao seu(s) aconselhado(s) através de vídeo, que será gravado com assessoria 
da DAE. 

• Agendamento de, no mínimo, três reuniões ao longo do 1º semestre com cada um dos aconselhados, 
atribuídos ao(à) docente pela DAE (1º bimestre, antes da semaninha, antes dos exames finais); 

• Acompanhamento do desempenho acadêmico dos seus Aconselhados (através de acesso ao Portal 
Acadêmico disponibilizado pela DAE); 

• Preenchimento do formulário (on-line) de registro de reunião e encaminhamento para registro na DAE. 

3. OFICINAS PREPARATÓRIAS 

As oficinas são essenciais para a preparação dos conselheiros, e a participação é requisito para a atuação e 
permanência na função. Contemplarão os seguintes tópicos, em sessões presenciais de até 60 minutos de 
duração, para cada um dos temas: 

• Auto–regulação da aprendizagem 

• Mediação de conflitos/ Escuta ativa 

• Vulnerabilidade social e impactos na vida acadêmica 

• Habilidades Sociais/ Assertividade/ Comunicação afetiva 

• Indicadores (sinais e sintomas) e encaminhamentos nas situações críticas 

• Normas do ITA, legislação educacional e cotidiano escolar 

 

4. INSCRIÇÃO PARA CANDIDATURA 

As inscrições para candidatura devem ser realizadas através do e-mail <aconselhamento@ita.br>, no período 
indicado no cronograma deste Edital (item 6). 

5. INDICAÇÃO E PERMANÊNCIA 

A indicação será realizada pela Pró-reitoria de Graduação. Os conselheiros serão informados sobre os 
resultados das atribuições (dados dos Aconselhados), a partir do dia 17/01/2020.  A permanência será avaliada 
pela Pró-reitoria de Graduação, considerando os requisitos do item 2.2. 

6. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

Período Atividade 

3º e 4º semana de novembro (até o 
dia 29/11/2019) Período de inscrição através do e-mail aconselhamento@ita.br 

17/01/2020 Atribuição Conselheiros/Aconselhados 

02/03/2020 Implantação do Aconselhamento na T24 (1º dia dos Colóquios no 
FUND 

 

São José dos Campos, 18 de novembro de 2019. 


