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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO BACHARELADO EM CIÊNCIA DA

COMPUTAÇÃO 2021

Atualmente, o coordenador do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do

IFSULDEMINAS - campus Muzambinho, é o prof. Me. Rodrigo César Evangelista. O vice-

coordenador do curso é o prof. Me. Tiago Gonçalves Botelho.

A coordenação busca uma atuação com qualidade considerando, em uma análise sistêmica

e global, os aspectos: gestão do curso, representatividade no colegiado e NDE, e relação

com os docentes, discentes, direção e comunidade.

O quadro a seguir apresenta as principais ações para o ano de 2021.

Meta Objetivo Estratégia Cronograma/Previsão

Conclusão do Livro de
10 anos do Curso de
Ciência da
Computação.

Divulgar e registrar
todas ações do curso
em seus 10 primeiros
anos.

Reuniões e
discussões entre os
docentes envolvidos.

02/2021

Melhorias na
condução do TCC.
Criação do Regimento
de TCC específico do
curso.

Criar o regulamento
de TCC específico do
curso.

Reuniões de NDE e
Colegiado.

02/2021

Divulgação de todos
TCCs do curso em
repositório online.

Publicar todos os
TCCs do curso em um
repositório online.

Reuniões e
discussões sobre
qual a melhor forma
de disponibilizar os
TCCs.

Sempre

Estimular e preparar
nossos alunos para
ENADE.

Apoiar nossos alunos
e fortalecer a
pontuação em
avaliações do ENADE.

Aplicação de
simulados e outras
estratégias de ensino
visando a melhoria
da nota dos alunos
no ENADE.

Sempre

Realizar reuniões do
Colegiado de curso.

Criação pauta das
reuniões. Realizar
convocações. Presidir
as Reuniões. Registrar
as reuniões em atas.
Acompanhar a
execução das
decisões. Aprovar
planos de ensino.

Reuniões ordinárias
e extraordinárias
sobre as demandas
do curso.

No mínimo duas
reuniões ordinárias
por  semestre e
sempre que
necessário.

Realizar reuniões do
NDE do curso.

Estimular a troca de
experiências
pedagógicas           
e          a
reformulação do PPC
entre outros

Reuniões e
discussões que
levem a reflexão de
práticas pedagógicas
mais satisfatórias
para o curso.

No mínimo duas
reuniões ordinárias
por  semestre e
sempre que
necessário.



documentos.

Conter Evasão Diminuir evasão do
curso.

Análise de resultados
e discussões para
futuras melhorias.

Sempre

Representar a
Coordenação de
Curso dentro da
Instituição

Ser representante do
curso em todas ações
necessárias.

Participação ativa
em todas ações.

Sempre

Acompanhar o
cumprimento do
calendário escolar.

Dar suporte aos
professores e alunos
no calendário
acadêmico.

Participação ativa
em todas ações.

Sempre

Participar do
acompanhamento do
estágio.

Acompanhar o
desenvolvimento das
atividades nos
estágios
supervisionados junto
ao professor
responsável.

Reuniões e
discussões com os
envolvidos.

Sempre

Estimular a oferta e a
participação em
atividades
complementares,
eventos e cursos de
extensão.

Estimular ações que
envolvam atividades
complementares,
eventos e cursos.

Participação ativa
em todas ações.

Sempre

Realizar
autoavaliação do
curso.

Detectar qualidades e
problemas do curso.

Ações com discentes
e docentes.

Sempre

Realizar atendimento
docentes e discentes.

Verificar demandas. Participação ativa
em todas ações e
demandas.

Sempre

Realizar reuniões
pedagógicas com
docentes e discentes.

Fortalecer as ações
dentro do curso.

Levantar demandas
e sugestões.

Sempre

Apoiar a realização da
Semana de
Informática

Promover a
integração entre os
alunos, docentes,
comunidade
acadêmica e outros.

Realização de
palestras e
minicursos na área
de tecnologia.

Uma semana de
informática por ano.

Apoiar as ações do
Centro Acadêmico do
curso de Ciência da
Computação.

Estimular iniciativas
dos alunos.

Participação ativa no
apoio ao C.A.

Sempre

Apoiar as ações da
Empresa Junior
ACAMjr

Estimular iniciativas
dos alunos.

Participação ativa no
apoio à ACAMjr.

Sempre

Elaborar a
distribuição de
disciplinas.

Organizar a
distribuição das aulas
por docente e
disciplinas.

Reuniões e
discussões para a
distribuição de aulas.

01/2021

Formar e fortalecer
grupos de estudos,
de pesquisa e
extensão.

Incentivar a formação
de grupos ligados à
estudos, pesquisas e
extensão do curso.

Participação ativa
em todas ações.

Sempre

Além das ações pontuais acima citadas, as ações normais do curso continuam em vigor e a

coordenação preza sempre pela melhoria da qualidade do Curso de Ciência da Computação

do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho.
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