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PLANO DE AÇÃO DOS CURSOS LICENCIATURA E BACHARELADO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. 

Coordenadora Licenciatura: Januária Andréa Souza Rezende 

Coordenador Bacharelado: Wonder Passoni Higino 

 

META OBJETIVO ESTRATÉGIA CRONOGRAMA 

(PREVISÃO) 

Realizar reuniões do 

Colegiado de curso 

- Estabelecer a pauta 

das reuniões. 

- Realizar as 

convocações. 

- Presidir as Reuniões. 

- Registrar as decisões 

em atas. 

- Acompanhar a 

execução das decisões. 

- Aprovar planos de 

ensino, horários e 

distribuição de aulas 

Reuniões ordinárias e 

extraordinárias sobre as 

demandas do curso. 

No mínimo uma 

reunião ordinária por 

mês e sempre que 

necessário. 

Realizar reuniões do 

NDE do curso. 

Estimular a troca de 

experiências 

pedagógicas e a 

reformulação do PPC 

Através de debates e 

discussões que levem a 

reflexão de práticas 

pedagógicas mais 

satisfatórias para o 

curso e sua 

reformulação 

Durante todo o segundo 

semestre de 2019. 

ENADE* Estimular nossos alunos 

à realização do exame 

Ações em conjunto com 

os docentes do curso, 

para conscientizar e 

estimular os discentes 

com relação a 

importância de sua 

realização e as condutas 

para uma boa prova. 

As ações do ENADE 

serão divididas em 

algumas fases: 

1. Agosto de 2019: 

Inscrição dos alunos 

no sistema; 

2. Agosto e setembro 

de 2019: Criação de 

um ambiente 

favorável para que os 

mesmos possam se 

cadastrar no sistema 



e responder o 

questionário do 

estudante; 

3. Agosto de 2019: 

Criação de uma lista 

de e-mail e whatsapp 

com o objetivo de 

repassar 

informações 

importantes sobre o 

exame aos alunos; 

4. Todo o semestre: 

Acompanhamento 

de todo o processo 

Atendimento aos 

discentes 

Minimizar os 

problemas psicológicos 

recorrentes 

Criar uma proximidade 

entre coordenação e 

alunos 

Durante todo o semestre 

letivo 

Realização do PCC Integralizar as 

disciplinas e intervir na 

comunidade acadêmica 

Através das demandas 

apresentadas pelos 

diversos cursos do 

Campus, os alunos 

deverão pensar e 

elaborar formas de 

melhorar a qualidade de 

vida dos mesmos 

Encontros nos meses de 

agosto, setembro e a 

finalização em outubro 

de 2019. 

Conter Evasão Compreender os 

motivos de evasão e, 

quando possível, tentar 

reverter 

Colaborar junto ao SAE 

para o tratamento da 

evasão 

Durante o segundo 

semestre de 2019 

11ª Jornada Científica e 

Tecnológica 

Apresentar trabalhos de 

pesquisa e extensão 

desenvolvidos no curso 

Incentivar os alunos a 

participarem 

Data a ser definida pela 

reitoria ainda no 1º 

semestre 

Representar a 

Coordenação de Curso 

perante a Instituição 

Quando requisitado, ser 

representante nos 

órgãos executivos, 

colegiados e comissões, 

em reuniões, conselho, 

eventos sociais etc. 

Participação Permanente 

Coordenação 

pedagógica do curso. 

Supervisionar 

atividades pedagógicas 

e curriculares, 

organização, 

conservação e incentivo 

do uso de materiais 

didáticos, 

equipamentos, TICs, 

laboratório de 

informática; e registro 

de frequência e notas . 

Participação Permanente 

Coordenar e Cobrar e organizar de Participação Permanente 



supervisionar as 

atividades acadêmicas 

desenvolvidas pelo 

corpo docente. 

planos de ensino pelos 

docentes responsáveis 

pelas disciplinas. 

Verificar a consonância 

dos planos de ensino 

com o PPC. 

 

Acompanhar o 

cumprimento do 

calendário escolar. 

Dar suporte aos 

professores, alunos 

para o bom 

cumprimento de seus 

papéis específicos. 

Participação Permanente 

Elaborar o horário 

acadêmico, auxiliar a 

elaboração do 

Calendário Acadêmico 

Institucional. 

- Elaborar proposta de 

horário; 

- Organizar e rever o 

planejamento do 

próximo semestre. 

Fornecer à Direção os 

subsídios para a 

organização do 

Calendário Acadêmico. 

Permanente 

Participar das diretrizes 

e supervisionar o 

trabalho do responsável 

pelo estágio. 

- Acompanhar o 

desenvolvimento das 

atividades nos estágios 

supervisionados, 

- Envolver instituições 

que concedem o estágio 

na autoavaliação - 

adequação da formação 

às demandas atuais e 

propostas de melhorias. 

Participação Permanente 

Acompanhar a oferta 

de componentes 

curriculares para alunos 

em dependência (AC, 

PCC, TCC, Seminário 

de TCC) 

Acompanhar a oferta 

de componentes 

curriculares (AC, PCC, 

TCC, Seminário de 

TCC) 

Participação Permanente 

Estimular a oferta e a 

participação em 

atividades 

complementares, 

eventos e cursos de 

extensão. 

Estimular que se 

diversifiquem as 

atividades 

complementares, 

assegurando que ocorra 

o controle de sua 

realização. 

Divulgar as atividades 

organizadas no curso 

ou pela Instituição. 

Permanente 

Promover ações de 

autoavaliação do curso, 

com o apoio do NDE, 

em conformidade com 

a Comissão Própria de 

Autoavaliação (CPA). 

Colaborar na 

divulgação e aplicação 

dos instrumentos de 

avaliação. Atuar na 

incorporação dos 

resultados das 

avaliações externas no 

relatório de 

autoavaliação do curso 

e institucional. 

Estimular a 

participação dos 

alunos, docentes e 

colaboradores do curso 

na CPA 

Permanente 



Participar das análises 

dos resultados obtidos, 

da definição das ações 

de melhorias e de suas 

implementações. 

Apoiar a divulgação 

dos resultados. 

Contribuir para a 

apropriação dos 

resultados pelos 

diferentes segmentos 

da comunidade 

acadêmica 

Buscar parcerias e 

convênios para o curso. 

Buscar e intermediar a 

realização de parcerias 

que beneficiem a 

comunidade acadêmica 

e a sociedade: para 

bolsas de estudo, 

estágios, intercâmbios, 

visitas técnicas, 

atividades de 

investigação científica 

e extensão. 

Participação Permanente 

*atividade restrita ao curso Bacharelado em Educação Física 

 

 

 

 

Muzambinho, 12 de agosto de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Prof. Wonder Passoni Higino 

Coordenador do Curso de Educação Física - Bacharelado 

 

 

 

Profª. Januária Andréa Souza Rezende 

Coordenadora do Curso de Educação Física - Licenciatura 

 

 


