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CENTRAL DE TRABALHOS
ACADÊMICOS (CTA)
A

Central

Acadêmico-CTA

foi

de

Trabalhos

criada

como

um

adequação às normas acadêmicas. Cada
curso

contava

com

um

Professor

Projeto Inovador da Fatec Itapetininga,

Coordenador dentro da CTA a fim de

visando atender aos alunos em fase de

acompanhar o andamento das atividades,

desenvolvimento do trabalho de conclusão

organizando a documentação e fazendo a

de

interface entre o aluno, o orientador e a

curso,

atualmente

trabalha

de

graduação (TG). Avaliando-se a situação

Secretaria Acadêmica.

de alunos que não haviam concluído a

A partir do segundo semestre de

graduação, verificou-se que, em muitos

2015, a Coordenação da CTA passou à

casos, faltava apenas a realização e

Profª Flávia Cristina Cavalini e sob sua

defesa do TG, mas os alunos não

supervisão, houve uma reorganização da

voltavam para finalizar essa atividade.

CTA, aprimorando-se e ampliando-se as

Após processo de análise conjunta

atividades desenvolvidas nessa Central.

entre a Direção, Coordenação e Docentes

Nessa ocasião foram padronizadas as

da Fatec Itapetininga, concluiu-se que

regras gerais de formatação e também,

essa

o

juntamente com professores da área de

de

Metodologia Científica, passaram-se a

graduação dos alunos, evitando-se sua

oferecer Cursos de Normalização dos

evasão e possibilitando também que

trabalhos de graduação, tanto para alunos

muitos dos alunos ainda sem a conclusão

como para professores orientadores.

Central

viria

desenvolvimento

contribuir

dos

com

trabalhos

do curso, poderiam retornar à Faculdade
para finalizar essa etapa da Graduação.

No início de 2018, a Coordenação
da CTA passou para a Profª Angélica

Iniciando as atividades em 2014,

Cristina Righetti da Rocha, a qual continua

sob a Coordenação da Profª Rosângela

supervisionando

Gonçalves Araújo, a CTA contou com a

procedimentos

participação de vários professores da

Central, além de orientar dois alunos

Unidade que passaram a dedicar algumas

estagiários (Marusca Carolina Nogueira

horas por semana para atender aos

Tietsche e Rafael de Oliveira Nunes) que

alunos com dúvidas sobre a elaboração

colaboram

do

TG,

formatação,

esclarecendo-os
pesquisa

FATEC ITAPETININGA

as

atividades

desenvolvidos

na

organização

e

nessa

da

quanto

à

documentação geral, bem como das

bibliográfica

e

bancas de qualificação e defesa, além de
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realizar a comunicação com alunos e

graduação

professores orientadores.

Itapetininga.

Nesses

quatro

anos

realizados

na

de

funcionamento, a CTA, contou com a
colaboração de muitos professores e
alunos estagiários que se dedicaram para
o bom desenvolvimento dos trabalhos de

Foto – Estagiário Rafael de Oliveira Nunes em atividade na CTA.
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