Deliberação feita pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Artes Aplicadas
na Reunião do dia 03 de outubro de 2012:
Pensando em aperfeiçoar os sistemas de avaliação permanente, bem como agilizar o
processo de diálogo e encaminhamentos que se façam necessários em qualquer
momento durante o semestre letivo entre alunos, professores, coordenação, Colegiado
e Núcleo Docente Estruturante do Curso, a coordenação apresentou aos alunos,
durante o evento “Noite do TCC”, realizado no dia 03 de Outubro de 2012 no auditório
da Biblioteca do CTAN, a seguinte proposta elaborada pelo NDE:
Implantação de um sistema permanente de diálogo e avaliação chamado:
CANAL ABERTO
1- Toda turma deve eleger/indicar um representante de classe.
2- Os representantes de classe sempre estarão aptos a concorrer às eleições para a
vaga discente no Colegiado de Curso, conselho responsável pelas deliberações do
Curso de Artes Aplicadas, formado por docentes, pela coordenação e por um aluno
eleito pelos próprios colegas entre todas as turmas do Curso de Artes Aplicadas.
3- Os representantes de classe são indispensáveis para o estabelecimento desse canal
aberto de diálogo e avaliação contínua, podendo, sempre que julgarem necessário e a
partir de discussões realizadas em assembléias de turma, solicitar formalmente pontos
a serem discutidos nas reuniões do colegiado.
A ordem natural para um encaminhamento qualquer é:
1- Discussão de pontos durante assembleias entre os alunos de uma dada turma;
2- Formulação de documento, sempre em duas vias e com a assinatura de todos os
alunos da turma que estiverem de acordo com as propostas de encaminhamento;
3- Entrega do documento para o representante discente no Colegiado de Curso.
A partir daí, o representante discente poderá fazer o seguinte encaminhamento:
1- Protocolizar o documento e, dependendo da urgência expressa na solicitação,
convocar uma reunião extraordinária do Colegiado de Curso.
2- Incluir o item, bem como a leitura do documento produzido pela turma e entregue
pelo representante de classe, na pauta da reunião.
3- Dar um retorno oficial por escrito para o representante de sala referente ao ponto
solicitado, também protocolizado e assinado pelos membros do Colegiado de Curso.
Obs.: A pasta Canal Aberto será registrada na coordenação, ficando à disposição para
consulta por parte de qualquer aluno ou professor do Curso de Artes Aplicadas.

