PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO DISCENTE – INSTITUTO CIMAS DE ENSINO
O representante de classe é o porta-voz de seus pares em assuntos didáticopedagógicos e administrativos, junto ao corpo diretivo do Instituto Cimas de Ensino. O
Programa de Representação discente do Instituto Cimas é um conjunto de ações
informativas e formativas, liderado pela Secretaria Geral, vinculada à Diretoria Acadêmica.
1. OBJETIVO
1.1 Objetivo geral
Instalar junto a Diretoria Acadêmica e a Secretaria Geral das unidades um espaço de
diálogo com os alunos representantes, para inseri-los nas ações institucionais junto à
comunidade acadêmica e sociedade.
1.2 Objetivos específicos
 Integrar os representantes dos cursos do Instituto Cimas de Ensino;
 Buscar efetividade das ações da Diretoria Acadêmica junto ao segmento discente;
 Estimular a participação dos discentes nos programas do Instituto Cimas de
Ensino.
2. JUSTIFICATIVA
A falta de representatividade discente conduz a uma desproporção de informações
entre os corpos docente, discente e administrativo, podendo gerar insatisfação e
descontentamento coletivo, bem como criar uma imagem negativa da Instituição.
Adicionalmente, o Programa pode introduzir o aluno no exercício da política e da cidadania.
3. COMPETE AO REPRESENTANTE DE CLASSE
 Representar a classe em questões didático-pedagógicas junto ao Professor
responsável pela disciplina e Professor Coordenador de Curso;
 Representar a classe em questões didático-pedagógicas e administrativas junto à
Coordenação de seu Curso ou Direção Acadêmica;
 Zelar pelo bom funcionamento das aulas, levando à Direção Acadêmica
sugestões para o bom andamento dos trabalhos escolares;
 Informar os colegas sobre as comunicações Institucionais;
 Participar e incentivar a participação da turma nos Programas Institucionais.
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A eleição do representante de classe ocorrerá no início de cada semestre letivo em
sala de aula. Serão escolhidos dois representantes (um titular e um suplente). A eleição será
presidida pelo professor que estiver em sala de aula ou pela Diretoria Acadêmica.
O representante freqüentemente receberá funções como dar avisos e reunir a turma
para conversar, onde deve ser capaz de ouvir a turma e expressar as opiniões perante o
colegiado, eventualmente atuando no esclarecimento e solução de conflitos. É
recomendável que o perfil do representante apresente boa capacidade de comunicação e
expressão e suficiente reputação.

4. RESULTADOS ESPERADOS
O Programa visa à simetria de informações entre os corpos docente, discente e
administrativo. A Diretoria Acadêmica atuará como mediadora destas ações formativas e
informativas. Para o Instituto Cimas de Ensino, este canal de comunicação servirá de
mecanismo de retroalimentação e, por conseguinte, melhoria da qualidade dos processos
pedagógicos, gerenciais e administrativos.

Atenciosamente,

Direção Acadêmica.
Instituto Cimas de Ensino.

São Paulo 16 de abril de 2014.
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