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Resumo
A rotina administrativa da direção-geral acaba, de certa forma, dificultando um contato
mais direto com os estudantes. São muitos processos licitatórios, questões de
infraestrutura, orçamento de custeio e investimento, dentre outros temas, que fazem
parte do cotidiano administrativo da direção-geral. E a permanência estudantil? E as
práticas pedagógicas? Na maioria das vezes, esses são tidos como temas da direção
de ensino ou da coordenação pedagógica. Mas, afinal, todos os nossos temas não
deveriam estar vinculados à temática do bem-estar do estudante? Em virtude disso, e
da necessidade de empoderar o aluno em relação aos desafios e possibilidades do
campus em implantação de Santo Antônio de Pádua, foi criado, no final do ano de
2016, por Ordem de Serviço do Diretor-geral, o Fórum de Alunos, que tem como
objetivo ser uma instância consultiva e propositiva, além de promover um diálogo mais
próximo entre direção-geral e alunos. Esse diálogo colabora na resolução de questões
pedagógicas e administrativas, ampliando as possibilidades de a gestão prover meios
para a permanência do estudante. O fórum tem uma periodicidade de reuniões
mensais com todos os representantes de turma e membros da gestão. Ao final de
cada reunião, é feita uma ata para direcionamentos necessários em relação aos
aspectos pedagógicos e administrativos. Foi necessário também, para garantir uma
maior participação dos estudantes, determinar que o fórum de alunos fosse
justificativa para ausência do estudante das atividades de ensino, como provas.
Pautas como preservação do patrimônio público, organização de eventos festivos e
acadêmicos, relação aluno-professor, dentre outros, fazem parte dos temas mais
debatidos no fórum de alunos. Como resultado parcial, tem-se uma melhora da
comunicação entre alunos e gestão, além da possibilidade de efetivarmos o
protagonismo estudantil em nossas ações, possibilitando intervenções nos aspectos
pedagógicos e administrativos do Campus Santo Antônio de Pádua.
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Student Forum as a practice of pedagogical
intervention and management
Abstract
The administrative routine of the Director General Department, in a way, makes it
difficult to have more direct contact with the students. There are many bidding
processes, infrastructure issues, costing and investment budgeting, among other
topics, which are part of the administrative day-to-day of the general management.
What about student stay? What about pedagogical practices? Most of the time, these
are considered as subjects of teaching direction or pedagogical coordination. But, after
all, should not all our themes be linked to the theme of student welfare? Due to this,
and the need to empower the student in relation to the challenges and possibilities of
the campus in implementation of Santo Antônio de Pádua, at the end of 2016, by Order
of Service of the Director General, the Student Forum was created. It aims to be an
advisory and purposeful body, in addition to promoting a closer dialogue between the
Director General Department and the students. This dialogue collaborates in the
resolution of pedagogical and administrative issues, increasing the possibility of
institutional actions for the student's permanence. The forum has a periodicity of
monthly meetings with all class representatives and members of the board. At the end
of each meeting, minutes are made for necessary directions regarding pedagogical
and administrative aspects. It was also necessary, in order to guarantee a greater
participation of the students, to determine that the students' forum was a justification for
the student's absence from teaching activities, such as tests. Guidelines such as
preservation of the public patrimony, organization of festive and academic events,
student-teacher relationship, among others, are part of the most debated topics in the
students' forum.
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