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Coordenadora do curso: Profa. Maria Lúcia de Queiroz Guimarães Hernandes
META
OBJETIVO
Realizar
atendimento
aos Conhecer demandas para deliberações
discentes
necessárias
Fornecer dados do curso para
Cadastrar curso para reconhecimento
Reitoria
Avaliação do curso e propostas de
Realizar reuniões pedagógicas
aprimoramento
Deliberar acerca de demandas no sentido de
assegurar o bom desenvolvimento do curso de
Realizar reuniões de colegiado acordo com o PPC;
de curso.
Analisar demandas pontuais provenientes da
comunidade acadêmica do curso.
Apreciar elaborações realizadas pelo NDE.
Analisar e deliberar acerca de demandas
pontuais que ocorrem ao longo do
Realizar reuniões de NDE.
desenvolvimento do curso em concordância
com as atribuições desse órgão colegiado
descritos no PPC.

ESTRATÉGIA
CRONOGRAMA
Auxílio da equipe de suporte da Pedagogia, da
Sempre que solicitado
coordenação de Plataforma e tutoria e docentes,
Levantamento de dados no PPC do Curso. Solicitar
Até setembro 2019
dados professores via formulário Google.
Levantar demandas dos discentes, docentes,
Novembro 2019
professores mediadores/tutores
Uma reunião ordinária
por bimestre.
Convocar uma reunião ordinária a cada bimestre e
Reuniões
reuniões extraordinárias em casos de urgência.
extraordinárias,
quando necessário.
Convocar duas reuniões por semestre, ou mais, de Duas
acordo com as demandas pontuais que surgirem ao ordinárias
longo do desenvolvimento do curso.
bimestre.

reuniões
por

Reuniões
extraordinárias,
quando necessário
Reuniões coordenação de plataforma e tutoria, com
Manter o bom andamento do Garantir o desenvolvimento do curso em
professor assistente e sugestões dos docente,
curso de acordo com o PPC
concordância com o PPC
professores mediadores e discentes.
Implementar melhorias no AVA
para
portadores
de Aprimorar processo de inclusão
Verificar ferramentas para essa melhoria
necessidades específicas.
Verificar junto aos órgãos colegiados (NDE e
Conter evasão
Compreender as causas da evasão.
Colegiado), e outros setores e instâncias, se for o
caso para traçar metas de contenção.
Organizar o cronograma do curso para o
Cronograma 2020
Reuniões para elaboração
próximo ano letivo.
Confirmar participação dos docentes para o
Ação conjunta coordenação de curso, coordenação
Organização do ano letivo 2020 semestre 2020/01 para envio de materiais para
plataforma e tutoria e equipe suporte Pedagogia.
diagramação
Ação conjunta professores mediadores, docentes,
Atendimento ao discente
Solucionar problemas e dúvidas
suporte pedagogia, coordenação plataforma e
coordenação de curso.
Analisar a avaliação de curso
Pensar em ações para melhoria dos pontos que se
Analisar junto ao colegiado de curso
realizada no semestre anterior
fizerem necessários

Permanente

Permanente

Permanente
Até Outubro 2019
Até Outubro 2019

Permanente
Após o acesso aos
resultados

