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ORIENTAÇÕES PARA 
LÍDERES E 

VICE-LÍDERES DE TURMA

Departamento de 
Assuntos Estudantis



Apresentação



Caro(a) estudante,
Tendo em vista que a liderança estudantil visa promover a
cooperação entre a comunidade acadêmica e o aprimoramento
constante da Instituição, informamos que as turmas de oferta
de ensino médio integrado, subsequente, concomitante e PROEJA
do Campus São Luís Monte Castelo, estão individualmente lideradas, 
perante Diretorias, Departamentos, Coordenações de Curso e demais 
setores, por meio de seus Líderes e Vice-Líderes de Turma.
Nesse sentido, o Departamento de Assuntos Estudantis - DAE, não 
poderia deixar de trabalhar apoiando e/ou orientando os Líderes e 
Vice-Líderes de Turma nas questões relacionadas à sua gestão, 
enquanto líder, procurando proporcionar oportunidades do exercício 
do direito à voz e vez.
Por esse motivo, o DAE elaborou esta Cartilha para orientar e 
ajudar você, de modo que seu desempenho seja eficaz e positivo 
diante dessa responsabilidade que a turma lhe confiou. É 
importante compreender este guia para facilitar sua atuação.  

Bom trabalho e conte conosco!
Departamento de Assuntos Estudantis
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Missão, Visão e 
Valores do IFMA



Missão. Visão 
e Valores do 

IFMA

Missão
Promover educação 
profissional, científica e 
tecnológica, por meio da 
integração do ensino, pesquisa 
e extensão, com foco na 
formação do cidadão e no 
desenvolvimento socioeconômico 
sustentável. 

Valores

Formação para a cidadania;

Respeito à democracia e à 
ética;

Visão
Ser reconhecida como uma 
instituição de excelência em 
educação, ciência e 
tecnologia, formadora de 
cidadãos críticos, promotores 
da transformação social.  

Postura investigativa, 
inovadora e empreendedora;
Qualidade, excelência e 
efetividade;
Responsabilidade 
socioambiental;
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O que é ser 
líder?



Ser o Líder de Turma é uma 
oportunidade de contribuir para a 
melhoria da comunicação e da 
relação entre a sua turma e o 
Campus.

● É ser responsável pelo diálogo 
ético e eficaz, administrando 
eventuais problemas, coletando 
informações e sugestões. É 
promover a integração do 
grupo, possibilitando a 
participação de todos nos 
assuntos de turma, mobilizando 
para participação em 
atividades como eventos 
institucionais, palestras, 
cursos, dentre outras 
atividades pertinentes a tal 
tarefa.

O que é ser 
líder?



● O líder de turma precisa ter, 
em qualquer ambiente, uma 
postura democrática, de alguém 
que sabe ouvir os demais e 
expor com clareza as suas 
ideias. Deve sempre fazer uso 
do bom senso e empenhar-se 
pelo coletivo, sem tirar 
proveito das situações para si 
mesmo, ainda que nem sempre 
suas vontades ou ideias 
prevaleçam.

● É o multiplicador das 
informações institucionais, 
transmitidas pelos docentes, 
pedagogas, coordenadores de 
curso e/ou gestores da 
instituição. Tem papel 
fundamental na aproximação do 
corpo discente com a 
coordenação de curso, o 
Departamento de Assuntos 
Estudantis, o Núcleo de 
Assistência ao Educando, a 
Coordenação Pedagógica, a 
Diretoria de Ensino Técnico e 
a Direção Geral, permitindo 
assim a contribuição dos 
discentes no aprimoramento das 
propostas pedagógicas.
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Quem são o líder e 
o vice-líder?



Líder
É um representante da turma, um 
porta-voz entre os colegas, 
docentes, coordenadores, chefes 
de departamento, diretores e 
demais servidores do Campus. É o 
principal elo entre a turma e a 
Instituição, por isso precisam 
ter disponibilidade para 
participar, efetivamente, das 
reuniões para as quais forem 
demandados.

Vice-Líder

É um representante da turma, que 
assume a liderança na ausência 
do líder e o ajuda em suas 
funções. Também é o elo entre a 
turma e a Instituição.
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Qual o perfil do 
líder e do 
vice-líder?



Ser empreendedor;

Ter espírito de liderança;

Ser moderador;

Ter comprometimento com as 
funções propostas;

Ser ético;

Ser assíduo e pontual;

Qual o perfil do líder 
e do vice-líder? Ser objetivo e orientado 

para resultados;

Ser dinâmico e proativo;

Ser negociador e saber 
administrar conflitos;

Ser disciplinado e 
organizado;

Ser imparcial;

Saber distinguir os anseios 
pessoais das solicitações 
da turma.
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Quem pode 
candidatar-se à 

função?



Ser líder de turma é uma função que requer muita responsabilidade, já que 
não é todo mundo que vai saber lidar com a correria das aulas e desse cargo 
de “chefia”. Entretanto, apesar da carga de comprometimento, existem 
motivos que tornam a função de líder de turma atrativa, como a oportunidade 
de participar das discussões pedagógicas da instituição, interagindo 
dinamicamente com docentes, coordenadores, técnicos-administrativos, chefes 
de departamento e diretores.

Quem pode candidatar-se à função?
O aluno regularmente matriculado em um curso 
técnico do Campus São Luís - Monte Castelo.

O aluno que apresentar perfil adequado.

O aluno que tiver disponibilidade para o 
exercício da função.
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Como deve ser a 
escolha do líder e do 

vice-líder?



Eleição do Líder e 
Vice-Líder

Poderão ser escolhidos para 
Líder e Vice-Líder de Turma, os 
alunos devidamente matriculados 
na turma, mediante eleição 
direta, efetivada através de 
formulário eletrônico. Os 
demais colegas de classe e os 
próprios candidatos votam 
naqueles que melhor possam 
representar a turma. Assim, o 
discente que obtiver maior 
número de votos será o Líder de 
Turma, e o segundo colocado na 
eleição, será considerado o 
Vice-Líder de Turma.



Qual o tempo de 
gestão do líder e 

vice-líder?

Cada gestão terá 
duração de 1 (um) 
ano e meio (dezoito 
meses). Os líderes e 
vice-líderes poderão 
ser reeleitos pela 
turma no ano 
consecutivo.

Cabe ao líder e vice-líder, informar ao DAE, quando for o caso, da mudança de dados para contato!
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Quais as principais 
funções do líder e 

do vice-líder?



Quais as principais 
funções do líder?

Participar das formações 
de líderes de turma;

Colaborar com a organização 
da sala de aula e demais 
espaços do Campus;

Colaborar com o professor 
em sala de aula;

Participar das reuniões 
com a coordenação de 
curso, pedagoga, NAE e 
DAE;

Buscar opinião consensual 
da turma e representá-la 
em situações decisórias;

Identificar as necessidades 
da turma, buscando 
esclarecimentos, 
informações e orientações 
para a turma;

Ajudar, sempre que 
solicitado, a resolver os 
conflitos em sala de aula, 
posicionando-se de maneira 
justa, buscando sempre o 
entendimento entre as 
partes, mantendo-se 
imparcial e ético;



Saber ouvir os colegas e 
levar ao conhecimento de 
docentes, coordenação de 
curso, pedagoga, DAE ou 
NAE, problemas e 
dificuldades enfrentadas 
coletivamente pela turma;

Divulgar para turma os 
avisos dados pela 
coordenação de curso, 
professores, pedagoga, 
NAE, DAE, DETEC e Direção 
Geral;

Buscar opinião consensual 
da turma e representá-la 
em situações decisórias;

Representar a turma sempre 
que for convocado para 
reuniões e eventos 
institucionais;

Ajudar, sempre que 
solicitado, a resolver os 
conflitos em sala de aula, 
posicionando-se de maneira 
justa, buscando sempre o 
entendimento entre as 
partes, mantendo-se 
imparcial e ético;

Encaminhar e discutir, com 
a coordenação de curso 
propostas e/ou 
reivindicações da turma, 
usando de maneira adequada 
os canais de comunicação 
formal;

Checar seus e-mails, 
periodicamente, para 
acompanhar as 
informações enviadas;



Auxiliar os professores na 
comunicação com a turma em 
ocorrências como atrasos do 
docente, faltas do docente, 
mudanças de horários;

Ter conhecimento dos 
documentos institucionais 
(Projeto Político 
Pedagógico do IFMA, 
Regimento Disciplinar 
Discente do IFMA, etc.), 
bem como dos limites 
disciplinares, pedagógicos 
e/ou administrativos 
estabelecidos pela 
Instituição dentro da 
coletividade;

Estabelecer contato 
permanente com os outros 
líderes para troca de 
ideias e experiências;

Orientar a turma nas suas 
dúvidas, encaminhando-os 
aos setores competentes;

Checar os grupos de 
whatsapp, periodicamente, 
para acompanhar as 
informações enviadas;

Estimular o bom 
relacionamento da turma;



Quais as principais 
funções do 
vice-líder?

Em caso de substituição do 
líder, o vice-líder assume 
todas as funções e 
responsabilidades do 
líder;

Substituir o líder, quando 
de sua falta ou 
impedimento, na 
participação de 
compromissos com presença 
obrigatória;

Auxiliar nas tarefas 
cotidianas do líder;

Atitudes que se refiram à 
particularidade de cada discente da turma. Portanto, o líder ou vice-líder não é obrigado 
a lidar com demandas pessoais dos discentes como entrega de trabalhos, abono de faltas e entrega de atestados, questionar o docente sobre uma nota baixa, entrega de atividade fora do prazo e 

etc.

Não é função do líder 
e do vice-líder!
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Quando o líder e o 
vice-líder perde o 

cargo?



Quando o líder e o vice-líder perde o 
cargo?

Quando por vontade própria quiser deixar a 
função (renúncia);

Quando o discente perder o vínculo 
institucional com o Campus;
Caso se envolva em conflitos que representem 
desrespeito às regras e as normas 
institucionais, acarretando em penalidades 
previstas no Regimento Disciplinar Discente 
do IFMA;



Quando o líder e o vice-líder perde o 
cargo?

No caso de conflito com sua própria turma, 
isto é, quando a turma, em sua maioria 
absoluta, não se sentir mais representada 
pelo discente e solicitar para o DAE sua 
substituição.
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Como ter uma 
comunicação eficiente 

com a turma?



Dicas

Dica 1 Dica 2 Dica 3

Estabeleça uma forma 
de comunicação 
permanente com a 
turma (Grupo de 

Whatsapp ou e-mail)!

Reúna-se com a 
turma para levantar 

os problemas e 
possíveis soluções!

Resolva as demandas 
da turma conforme 
elas surjam! Não 

acumule reclamações 
e dê retorno das 

suas ações!



Dicas

Dica 5 Dica 6

Não crie 
constrangimento 

expondo em público 
seus docentes, 
coordenadores, 
servidores e 
discentes!

Nunca aja 
agressivamente com 

as pessoas!

Dica 4

Seja claro e 
objetivo em suas 

colocações!



—Colin Powel, secretário de estado 
norte-americano

“Grandes líderes quase sempre são 
grandes simplificadores, que 
conseguem passar por discussões, 
debates e dúvida para oferecer uma 
solução que todos possam entender”



Departamento 
de Assuntos 
Estudantis

dae.montecastelo@ifma.edu.br 

@dae.mc.ifma

montecastelo.ifma.edu.br/aluno/

Estamos à 
Disposição!


