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Resumo
O curso é voltado ao aperfeiçoamento e à atualização de alunos e egressos de cursos técnicos, de
forma a dotar aos participantes envolvidos conhecimentos que permitam melhorar os resultados
alcançados em concursos públicos e nas demais atividades relacionadas ao trabalho de técnico em
Edificações e Estradas. O objetivo é ajudar os participantes a recapitular os assuntos abordados durante
os cursos técnicos e auxilia-los nas novidades tecnológicas, além de ajudar a desenvolver um senso de
raciocínio para a resolução de questões de concurso. Destina-se a alunos e ex-alunos de cursos
técnicos na área. O curso ocorre com turmas de 30 alunos durante 3 meses em encontros quinzenais
com 24 horas/aula para cada turma. As aulas são ministradas pelos alunos bolsistas na forma de
explicações e resoluções de questões antigas de concursos públicos. Os bolsistas têm
acompanhamentos semanais com os professores envolvidos no projeto de forma a estarem aptos e
preparados para a aula a ser ministrada na semana seguinte. Como a área de Construção Civil é
extensa e envolve diversas disciplinas, são 4 professores envolvidos nesse projeto, cada qual atuando
em sua área de especialização. O cronograma teve início em maio/2015, com os estudos iniciais e com
a abertura das inscrições para a primeira turma. As inscrições foram divulgadas no site do IFF e nas
redes sociais e para a primeira turma foram recebidas cerca de 60 inscrições, tendo que ser utilizado
critérios para a seleção dos 30 alunos que preencheram a turma. Essa primeira turma teve aulas
quinzenais até o início da greve, quando o curso foi paralisado retomando o andamento com o retorno
das aulas. Ao final das aulas da primeira turma será realizada reunião entre os professores e bolsistas
para avaliar o funcionamento do curso. Na sequência, serão abertas novas inscrições, seguindo essa
sequência de metodologia até o final da vigência do projeto. As atividades são acompanhadas
semanalmente através de reuniões entre os professores e os bolsistas. Os bolsistas avaliam os alunos
através do desenvolvimento diário das atividades e reportam aos professores qualquer
alteração/dificuldade encontrada. Em contrapartida, os bolsistas também são avaliados pelos alunos,
através de formulários de avaliação que deverão ser respondidos ao final do curso de cada turma a fim
de sanar eventuais problemas didáticos/de conhecimento, antes que a próxima turma tenha início.
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