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Plano de ação da coordenação do curso Segundo Semestre/2019

Coordenador: José Sérgio de Araújo
Vice-coordenador: Arionaldo Sá Junior

Meta

Objetivo

Estratégia

Realizar atendimento
docentes e discentes
sempre que necessário
Realizar reuniões
pedagógicas com docentes
e discentes
Realizar reuniões com o
Centro Acadêmico CAENA

Apoiar e ouvir demandas

Levar questões levantadas
para reuniões pedagógicas
e de colegiado
Levantar as demandas dos
docentes; levantar
as demandas dos alunos
Levantar as demandas dos
discentes

Sempre que solicitado

Reuniões ordinárias e
extraordinárias sobre as
demandas do curso.
Reuniões Ordinárias

Duas reuniões ordinárias
no semestre

Realizar avaliação e
discussões a partir das
diretrizes para a prova do
ENADE/2019

No decorrer do semestre

Aplicação de formulário
online, via google forms.
Realização de palestras e
minicurso

Ao final de cada semestre.

Dialogar e encaminhar
discentes ao SOE

Ao longo do semestre

Reunião do
colegiado do curso
Reunião do
NDE

ENADE

Realizar autoavaliação do
curso discentes e docentes
Apoiar a realização da
Semana Agronômica

Acompanhar o
desempenho dos discentes

Fortalecer as ações dentro
do curso
Integrar os alunos dos
diferentes períodos em
prol de ações de eventos
de extensão e lazer
Discutir e propor soluções
para as matérias em
demanda.
Acompanhar e avaliar o
PPC do curso, buscando
melhorias, que atendam
demandas internas do
curso de do mercado de
trabalho.
Realizar e acompanhar as
inscrições e cadastros dos
alunos habilitados para a
Edição ENADE/2019.
Verificar o desempenho o
alunos no ENADE e
propor estratégias de ação
Detectar pontos fortes e
pontos fracos do curso
Promover a integração
entre os alunos,
palestrantes, buscar
conhecimento extra classe
Interagir com o Serviço de
Orientação Educacional

Previsão

Sempre que necessário

Sempre que necessário

Pelo Menos uma reunião
no semestre

Outubro/2019

