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As ações da coordenação de curso estão relacionadas à articulação da tríade estudante docente – instituição, em uma dinâmica ativa e coerente para o cumprimento da atividade
fim do curso, tendo por princípio o desenvolvimento de relações verdadeiramente
democráticas.

Nesta gestão, os compromissos assumidos envolvem:

. Zelar pela qualidade do curso e acompanhar continuamente estudantes, do ingresso à
formatura;
. Representar o curso nas instâncias superiores da Universidade e reforçar a demanda por
contratação de docentes;
. Promover a autoavaliação do curso em caráter permanente;
. Fomentar ações afirmativas de acolhimento e combate à evasão e retenção.

AÇÕES

CRONOGRAMA

INDICADORES

Reuniões periódicas com
discentes do curso para
orientar matrículas,
atividades
complementares, estágios e
TCC

Inicio de cada semestre

Diminuição dos índices de
evasão do curso

Reivindicação contínua
junto às instâncias
superiores da Universidade
pela contratação de
professores para as áreas
deficitárias do Curso,
especialmente para a área
de Educação

Ao longo de todos os
semestres até completar o
quadro de docentes para o
curso

Oferta de todos os
componentes em seus
semestres regulares

Implementar no curso a
realização de avaliações
periódicas sobre cada
componente curricular
ofertado

Ao final de cada semestre

Síntese de dados sobre o
desempenho discente e
docente no curso

Desenvolver reflexões que
garantam aprendizagens
significativas na sala de
aula.

Mensal, em reuniões de
Colegiado

Melhoria no desempenho
dos discentes do curso

Contínuo

Realização de Estágios,
Cursos de Capacitação e
projetos de pesquisa e
extensão

Promover articulações
entre o Curso e a Educação
Básica

* A cada 12 meses de gestão será produzido um relatório de atividades da
Coordenação para Autoavaliação da gestão.

