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Resumo
No dia 10 de dezembro do ano de 2014, foi lançado no Instituto Federal do
Espírito Santo – Ifes, o Projeto Tutoria Em Estudos Orientados, que desde então
vem acontecendo de forma ininterrupta em todos os semestres letivos, sempre em
forma de encontros presenciais, entre professores, alunos e pedagogos,
aumentando a possibilidade de sucesso escolar e a relação de empatia entre
servidores e alunos. Este projeto em sete semestres certificou 68 alunos, já sendo
possível notar uma rede colaborativa, pois a cada semestre aparecem novos
tutores voluntários, que por sua vez, já foram participantes tutorados. Acredita-se
que o projeto Tutoria Em Estudos Orientados pode alcançar centenas de alunos
de nosso instituto nos próximos anos, visto que, no dia onze de abril do presente
ano, o projeto se estendeu para uma turma regular de Cálculo do turno vespertino
e uma turma de Matemática do ensino médio. Verifica-se que na turma do ensino
médio, existe a probabilidade de fechar o primeiro semestre de 2018 com 100%
de aprovação, mostrando que a proposta apresenta caminhos para o êxito
escolar. A tendência para segundo semestre de 2018 é repetir o modelo em mais
turmas. A proposta se resume a ter uma quantidade maior de pessoas para apoiar
os alunos na sala de aula, onde, além do professor da turma, mais dois
professores e dois discentes voluntários atendem os alunos de forma individual. O
projeto oferece aos alunos abordagens como motivação e foco, e ensina que
informação não é conhecimento, pois conhecimento exige esforço e vontade.
Atualmente o projeto conta com dez professores e onze alunos voluntários, os
voluntários recebem um certificado de participação. Em todos os semestres,
constantes reuniões de avaliações são realizadas, a fim de verificar os problemas
e desafios para melhorar e ampliar o projeto dentro de nosso instituto.
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MENTORING IN ORIENTED STUDIES: 3
YEARS SHARING KNOWLEDGE

Abstract
On December 10, 2014, the Mentoring of Students Project was launched at the
Federal Institute of Espírito Santo - Ifes, which since then has been taking place
uninterruptedly in all semesters, always in the form of face-to-face meetings,
among teachers, students and pedagogues, increasing the possibility of school
success and the relationship of empathy between servants and students. This
project in seven semesters certified 68 students, where, it is already possible to
note a collaborative network, since, each semester appear new voluntary tutors,
who in turn, were already tutors participants. It is believed that the Mentoring of
Students Project can reach hundreds of students of our institute in the coming
years, since, on the eleventh of April of this year, the project extended to a regular
class of Calculus of the afternoon shift and a class of high school mathematics. It is
verified that in the high school class, there is a probability of closing the first
semester of 2018 with 100% of approval, showing that the proposal presents ways
to school success. The trend for the second half of 2018.2 is to repeat the model in
more classes. The proposal boils down to having more people to support the
students in the classroom, where, in addition to the classroom teacher, two more
teachers and two volunteer students attend the students in an individual way. The
project offers students approaches such as motivation and focus, and teaches that
information is not knowledge, because knowledge requires effort and will. Currently
the project has ten teachers and eleven volunteer students. The volunteers receive
a certificate of participation. In all semesters, constant evaluation meetings are
held in order to check the problems and challenges to improve and expand the
project within our institute.
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