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PLANO DE AÇÃO - CURSO DE PEDAGOGIA
COORDENAÇÃO DE CURSO

Com base nas considerações da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior e das informações constantes no Manual das Condições de Ensino, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep/MEC), percebe-se a preocupação com a análise do desempenho dos coordenadores de cursos, principalmente na Dimensão 1, do
Instrumento de Avaliação, relativamente à Organização Didático-pedagógica.
No esforço de alinhar o desempenho do Coordenador de Curso aos referencias determinados pelo Inep/MEC, quanto a sua participação nos colegiados acadêmicos, no comando dos colegiados de curso, na titulação e na experiência do coordenador, no seu regime de trabalho, na experiência não- acadêmica e administrativa, enfim, na condução, com qualidade, do projeto do
curso, a IES entende que o coordenador, deverá estabelecer os diferenciais de
qualidade do curso, em articulação com os dirigentes, professores, alunos e
funcionários, tendo como referência a missão, os objetivos, a vocação e os
princípios do projeto pedagógico do curso, singular em suas características.
REGIME DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO DO CURSO
O Coordenador do Curso de Pedagogia da FCC dedicará regime de trabalho integral ao curso, compreendendo a prestação de 40 horas semanais de
trabalho na Instituição, nele reservado o tempo para a Coordenação do Curso.
O coordenador do curso é responsável pela gestão do mesmo, pela articulação
entre os docentes e discentes, com representatividade nos colegiados superiores. Com suas atribuições definidas no Regimento Institucional, o coordenador
será responsável por toda organização do curso, bem como sua avaliação e
propostas de melhorias juntamente ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o
órgão colegiado do curso, presidindo-os. A atuação do coordenador do curso
junto aos professores e aos demais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem (discentes, apoio psicopedagógico e em acessibilidade, secretaria
etc.) será imprescindível para o curso atingir os seus objetivos.
O regime de trabalho integral do coordenador do curso, aliado à sua
formação e experiência profissional e acadêmica, possibilita o pleno atendiPágina 3
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mento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, discentes, e a representatividade no colegiado superior.
Os PLANOS DE MELHORIA referente às AVALIAÇÕES oriundas da
CPA, como do Exame Nacional de Curso, são atividades inerentes ao coordenador de curso, que deve reelaborá-las junto ao NDE e respectivo Colegiado
de Curso, de forma a representar o espírito de coesão e esforço mútuo para a
obtenção das melhorias e correções como ato contínuo e sistemático à cultura
gerencial do curso.

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA

1. Apresentação
Este plano de ação (PA), está direcionado as atividades que serão desenvolvidas no período de agosto de 2020 a dezembro de 2020 pela coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia da FCC.
Atualmente o curso possui 40 alunos matriculados, divididos em 3 turmas, distribuídas em 8 semestres.
O presente PA é importante para documentar as atividades e posicionar
a coordenadora a um direcionamento consciente sobre quais atividades devem
ser realizadas e qual o andamento de cada uma. O PA, também é importante
para organizar o trabalho e deve ser utilizado como um mecanismo de avaliação diagnóstica, formativa e somativa para melhoria constante do curso de Pedagogia.

2. Objetivo geral
O objetivo do curso de Pedagogia é atender aos objetivos previstos e as
demandas sociais e se propõe a formar profissionais capazes de atuarem no
magistério da Educação Infantil, e nos anos Iniciais do Ensino Fundamental,
nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal; de Educação Profissional
na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógico.
Este plano de ação visa desenvolver atividades para garantir que o objePágina 4
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tivo do curso seja atendido, levando em consideração o perfil do egresso e as
condições locais/regionais durante os seis meses de vigência.

3.Objetivos específicos


Desenvolver atividades para integração dos docentes e discentes;



Desenvolver mecanismos de avaliação, relacionadas aos exames externos;



Orientar docentes e discentes, quanto às normativas novas que forem
surgindo.



Verificar e notabilizar todo o desempenho do curso, por meio de mapeamentos e registros.



Proporcionar a todos os discentes projetos, encontros científicos a fim de
complementarem sua formação por meio de atividades extra-curriculares.
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4. Cronograma de execução em Relação às Ações da Coordenação para
com os Docentes e Discentes do Curso de Pedagogia

Ação
Recolher e corrigir os planos
de ensino, observando carga
horária,ementas, bibliografias
e processos de avaliação em
conformidade com o PPC do
curso;

Período

Agosto/2020

Indicador de desempenho
- Porcentagem de conclusão baseada
no quantitativo de
Planos.

Encaminhar para a secretária Agosto/2020
as cópias dos planos de
ensino.

- Porcentagem de conclusão baseada
no quantitativo de
Planos.

Planejar e promover En- Agosto/2020
contro Interdisciplinar

- Definição da lista de atribuições para cada integrante da
comissão
e
acompanhamento
da
porcentagem de andamento de
cada indivíduo.
- Definição da quantidade de
questões de cada área e acompanhamento da qualidade
das questões.
- Mapeamento do quantitativo
de discentes de cada semestre
X quantidade de discentes que
responderam a avaliação.
- Porcentagem de acertos de
questões referentes a Habilidades e competências, de acordo
com o perfil do egresso.
- Dados da quantidade de acertos e erros de questões por
área e por dificuldade da
questão.
- Dados da quantidade de
respostas em cada questão.

Planejamento de Avaliação
Interdisciplinar.

Novembro/2020

Aplicação da Avaliação
Integrada

Dezembro/2020

Apresentação dos dados da Dezembro/2020
avaliação Integrada a comunidade acadêmica

Realização da Avaliação
dos Professores do Semestre

Dezembro/2020
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Reuniões de Colegiado

Ocorrerão 02 reuniões
nesse semestre:
Agosto/2020
Novembro/2020

- Quantidade planejada
quantidade executada.

X

Reuniões de NDE

Ocorrerão 02 reuniões
nesse semestre:
Agosto/2020
Novembro/2020

- Quantidade planejada
quantidade executada.

X

Acompanhamento dos alu- Agosto a
nos matriculados em TCC Dezembro
2020
e Iniciação Científica.
Acompanhar e verificar em Agosto a
conjunto com o NDE o Dezembro
processo de avaliação de 2020
aprendizagem do discente,
com base nas Diretrizes
Curriculares Nacionais do
Curso, e as exigências do
mercado de trabalho atual;

- Quantidade de alunos aptos a
apresentarem TCC X quantidade de alunos que apresentaram
projetos.
-Quantidade de alunos que estão se desenvolvendo.

Auxiliar
os
docentes Agosto a
propondo
novas Dezembro
metodologias de trabalho que 2020
dinamizem
o
contexto
acadêmico remoto.

-De acordo com a demanda.

Reorientar os alunos sobre as Agosto/2020
normas da instituição, tais
como: sistemas de notas,
requisitos para aprovação,
obrigatoriedade
de
frequência,
normas
especificas do curso, etc.;

-De acordo com a demanda
Apresentada.

Informar sobre a importância
das pesquisas acadêmicas
cientificas,
projetos
de
extensão, a fim de ampliar o
conhecimento dos alunos
Acompanhar o desempenho
individual dos alunos, junto
ao
professor
de
cada
disciplina;

Agosto a
Dezembro
2020

-De acordo com a demanda.

Agosto a
Dezembro
2020

-- Mapeamento do quantitativo
de discentes e seu desenvolvimento.
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Alertar o aluno, baseado nas Agosto a
frequências, em caso de o Dezembro
mesmo estar prestes a atingir 2020
o limite de faltas;

-- Mapeamento do quantitativo
de discentes e sua frequência.

Planejar e coordenar a Agosto a
execução
de
atividades Dezembro
acadêmicas extracurriculares 2020
ligadas ao curso;

-De acordo com a demanda.

Verificar junto aos discentes Novembro/2020
a quantidade e a validade das
atividades extracurriculares.

-Mapeamento das atividades.

Encaminhar para o Colegiado
do Curso às demandas, dos
discentes, docentes e demais
partes
interessadas,
relacionadas ao curso
Coordenar e elaborar eventos
científicos relacionados ao
curso,
como
Semana
Acadêmica do Curso de
Pedagogia,
Encontro
Interdisciplinar,
Mostra
Pedagógica, entre outros, na
modalidade remota, visto que
é a realidade do momento.

Agosto a
Dezembro
2020

-De acordo com a demanda.

Agosto a
Dezembro
2020

-Mapeamento das atividades.

Verificar o andamento das Novembro /
questões relativas a formatura 2020

-De acordo com a demanda.

Verificar a utilização
Plataforma Moodle.

da Agosto a
Dezembro
2020

Mapeamento das atividades que
estão sendo dadas.

Propor Lives Pedagógicas e Agosto a
acompanhar a execução das Dezembro
mesmas
na
Plataforma 2020
Moodle FCC
Propor Web Reuniões para Agosto a
verificar com estão sendo as Dezembro
2020
aulas on-line.

Mapeamento das atividades que
estão sendo dadas.

Participar de grupos de Agosto a
whatzap das turmas para Dezembro
acompanhamento
das 2020
mesmas.

Mapeamento das atividades que
estão sendo dadas.

Mapeamento das atividades que
estão sendo dadas.
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5- Cronograma de Projetos de Extensão Remotos para 2º Semestre de 2020
Nome do Projeto
III ENCONTRO
INTERDISCIPLINAR DO CURSO
DE PEDAGOGIA

Objetivos
 Desenvolver três noites com

Período
AGOSTO

encontros remotos, trabalhando
diversos temas, inclusive
motivacionais para os discentes do
Curso.

INTERVENÇÕES
PSICOPEDAGÓGICAS ON-LINE,
NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE
COROMANDEL-MG

 Proporcionar aos discentes das
escolas estaduais, intervenções

SETEMBROOUTUBRO

psicopedagógicas em parceria com
os alunos do curso de PósGraduação em Psicopedagogia.

PROJETO CONTAÇÃO DE
HISTÓRIA DENTRO DO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
REMOTO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

 Proporcionar aos nossos discentes
e comunidades , um projeto de

AGOSTONOVEMBRO

contação de histórias infantis, que
se enquadram dentro da
modalidade remota e também
como atividade do estágio
supervisionado

LIVES PEDAGÓGICAS

 Desenvolver Lives Pedagógicas ,
com diferentes temáticas para

NOVEMBRODEZEMBRO

ampliar a experiência acerca do
processo educacional.

6 - Avaliação do Plano de Ação do Coordenador do Curso
Será dado um feedback contínuo à coordenação acadêmica , do Plano de Ação
da Coordenadora do Curso. O Plano de Ação ficará disponível e todo semestre
será atualizado pensando nos benefícios para o curso de Pedagogia e nas demandas que serão apresentadas no decorrer das aulas. Após apresentado será
assinado pelo NDE e aprovado depois pelo colegiado.
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Coromandel, 03 de agosto de 2020.

Ma. Maria Juliana Dias

Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Assinatura eletrônica pelo Google Forms.

03/08/2020 19:10:47 MARIA JULIANA DIAS

julianadias13@hotmail.com

03/08/2020 21:04:14 Tatiane Daby de Fátima Faria Borges tatianedaby@gmail.com
03/08/2020 22:03:22 Sônia Helena de Castro

sonia.helena@fcc.edu.br

03/08/2020 23:37:44 Luciana de Araújo Mendes Silva

luciana.araujo@fcc.edu.br

03/08/2020 23:24:02 Janaína Junqueira Valaci Cruvinel

janavalaci@hotmail.com
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COORDENAÇÃO DE CURSO

Com base nas considerações da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior e das informações constantes no Manual das Condições de Ensino, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep/MEC), percebe-se a preocupação com a análise do desempenho dos coordenadores de cursos, principalmente na Dimensão 1, do
Instrumento de Avaliação, relativamente à Organização Didático-pedagógica.
No esforço de alinhar o desempenho do Coordenador de Curso aos referencias determinados pelo Inep/MEC, quanto a sua participação nos colegiados acadêmicos, no comando dos colegiados de curso, na titulação e na experiência do coordenador, no seu regime de trabalho, na experiência não- acadêmica e administrativa, enfim, na condução, com qualidade, do projeto do
curso, a IES entende que o coordenador, deverá estabelecer os diferenciais de
qualidade do curso, em articulação com os dirigentes, professores, alunos e
funcionários, tendo como referência a missão, os objetivos, a vocação e os
princípios do projeto pedagógico do curso, singular em suas características.

REGIME DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO DO CURSO
O Coordenador do Curso de Pedagogia da FCC dedicará regime de trabalho integral ao curso, compreendendo a prestação de 40 horas semanais de
trabalho na Instituição, nele reservado o tempo para a Coordenação do Curso.
O coordenador do curso é responsável pela gestão do mesmo, pela articulação
entre os docentes e discentes, com representatividade nos colegiados superiores. Com suas atribuições definidas no Regimento Institucional, o coordenador
será responsável por toda organização do curso, bem como sua avaliação e
propostas de melhorias juntamente ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o
órgão colegiado do curso, presidindo-os. A atuação do coordenador do curso
junto aos professores e aos demais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem (discentes, apoio psicopedagógico e em acessibilidade, secretaria
etc.) será imprescindível para o curso atingir os seus objetivos.
O regime de trabalho integral do coordenador do curso, aliado à sua
formação e experiência profissional e acadêmica, possibilita o pleno atendiPágina 3
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mento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, discentes, e a representatividade no colegiado superior.
Os PLANOS DE MELHORIA referente às AVALIAÇÕES oriundas da
CPA, como do Exame Nacional de Curso, são atividades inerentes ao coordenador de curso, que deve reelaborá-las junto ao NDE e respectivo Colegiado
de Curso, de forma a representar o espírito de coesão e esforço mútuo para a
obtenção das melhorias e correções como ato contínuo e sistemático à cultura
gerencial do curso.

1. Apresentação
Este plano de ação (PA), está direcionado as atividades que serão desenvolvidas no período de janeiro de 2020 a julho de 2020 pela coordenadora
do curso de Licenciatura em Pedagogia da FCC.
Atualmente o curso possui 40 alunos matriculados, divididos em 3 turmas, distribuídas em 8 semestres.
O presente PA é importante para documentar as atividades e posicionar
a coordenadora a um direcionamento consciente sobre quais atividades devem
ser realizadas e qual o andamento de cada uma. O PA, também é importante
para organizar o trabalho e deve ser utilizado como um mecanismo de avaliação diagnóstica, formativa e somativa para melhoria constante do curso de Pedagogia.

2. Objetivo geral
O objetivo do curso de Pedagogia é atender aos objetivos previstos e as
demandas sociais e se propõe a formar profissionais capazes de atuarem no
magistério da Educação Infantil, e nos anos Iniciais do Ensino Fundamental,
nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal; de Educação Profissional
na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógico.
Este plano de ação visa desenvolver atividades para garantir que o objetivo do curso seja atendido, levando em consideração o perfil do egresso e as
condições locais/regionais durante os seis meses de vigência.
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3.Objetivos específicos


Desenvolver atividades para integração dos docentes e discentes;



Desenvolver mecanismos de avaliação, relacionadas aos exames externos;



Orientar docentes e discentes, quanto às normativas novas que forem
surgindo.



Verificar e notabilizar todo o desempenho do curso, por meio de mapeamentos e registros.



Proporcionar a todos os discentes projetos, encontros científicos a fim de
complementarem sua formação por meio de atividades extra-curriculares.
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4. Cronograma de execução em Relação às Ações da Coordenação para
com os Docentes e Discentes do Curso de Pedagogia

Ação
Período
Recolher e corrigir os planos
de ensino, observando carga
horária,ementas, bibliografias Fevereiro/2020
e processos de avaliação em
conformidade com o PPC do
curso;

Indicador de desempenho
- Porcentagem de conclusão baseada
no quantitativo de
Planos.

Encaminhar para a secretária Março/2020
as cópias dos planos de
ensino.

- Porcentagem de conclusão baseada
no quantitativo de
Planos.

Atualização do Projeto
Pedagógico do Curso

Janeiro/2020 à
Julho/2020

Acompanhamento
situação dos egressos

Janeiro/2020 à
Julho/2020

Acolhimento
ingressantes

da

dos Fevereiro/2020

- Porcentagem de conclusão baseada
no quantitativo de
seções.
- Quantidade de alunos que se
formaram X Quantidade de alunos que estão empregados.
- Quantidade
participantes.

de

alunos

Planejar e promover Sema- Fevereiro/2020 à
na Acadêmica do curso de Maio/2020
Pedagogia

- Definição da lista de atribuições para cada integrante da
comissão
e
acompanhamento
da
porcentagem de andamento de
cada indivíduo.
Planejamento de Avaliação Ocorrerá no final de
- Definição da quantidade de
Interdisciplinar.
Julho
questões de cada área e acompanhamento da qualidade
das questões.
Ocorrerá no final de Ju- - Mapeamento do quantitativo
Aplicação da Avaliação
lho
de discentes de cada semestre
Integrada
X quantidade de discentes que
responderam a avaliação.
Apresentação dos dados da Ocorrerá no final de
- Porcentagem de acertos de
avaliação Integrada a co- Julho
questões referentes a Habilidamunidade acadêmica
des e competências, de acordo
com o perfil do egresso.
- Dados da quantidade de acertos e erros de questões por
área e por dificuldade da
questão.
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Realização de pesquisa de
satisfação dos discentes

Julho/2020

- Dados da quantidade de
respostas em cada questão.

Reuniões de Colegiado

Ocorrerão 02 reuniões
nesse semestre:
Fevereiro/2020
Abril ou Maio/2020

- Quantidade planejada
quantidade executada.

X

Ocorrerão 02 reuniões
nesse semestre:
Fevereiro/2020
Abril ou Maio/2020
Acompanhamento dos alu- Fevereiro a
nos matriculados em TCC Julho/2020
e Iniciação Científica.

- Quantidade planejada
quantidade executada.

X

Reuniões de NDE

Acompanhar e verificar em Fevereiro a
conjunto com o NDE o Julho/2020
processo de avaliação de
aprendizagem do discente,
com base nas Diretrizes
Curriculares Nacionais do
Curso, e as exigências do
mercado de trabalho atual;

- Quantidade de alunos aptos a
apresentarem TCC X quantidade de alunos que apresentaram
projetos.
-Quantidade de alunos que estão se desenvolvendo.

Auxiliar
os
docentes Fevereiro a
propondo
novas Julho/2020
metodologias de trabalho que
dinamizem
o
contexto
acadêmico remoto.

-De acordo com a demanda.

Reorientar os alunos sobre as Fevereiro/2020
normas da instituição, tais
como: sistemas de notas,
requisitos para aprovação,
obrigatoriedade
de
frequência,
normas
especificas do curso, etc.;

-De acordo com a demanda
Apresentada.

Informar sobre a importância Fevereiro a
das pesquisas acadêmicas Julho/2020
cientificas,
projetos
de
extensão, a fim de ampliar o
conhecimento dos alunos

-De acordo com a demanda.
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Acompanhar o desempenho Fevereiro a
individual dos alunos, junto Julho/2020
ao
professor
de
cada
disciplina;

-- Mapeamento do quantitativo
de discentes e seu desenvolvimento.

Alertar o aluno, baseado nas Fevereiro a
frequências, em caso de o Julho/2020
mesmo estar prestes a atingir
o limite de faltas;

-- Mapeamento do quantitativo
de discentes e sua frequência.

Planejar e coordenar a Fevereiro a
execução
de
atividades Julho/2020
acadêmicas extracurriculares
ligadas ao curso;

-De acordo com a demanda.

Verificar junto aos discentes Fevereiro a
a quantidade e a validade das Julho/2020
atividades extracurriculares.

-Mapeamento das atividades.

Encaminhar para o Colegiado
do Curso às demandas, dos
discentes, docentes e demais
partes
interessadas,
relacionadas ao curso
Coordenar e elaborar eventos
científicos relacionados ao
curso,
como
Semana
Acadêmica do Curso de
Pedagogia,
Encontro
Interdisciplinar,
Mostra
Pedagógica, entre outros, na
modalidade remota, visto que
é a realidade do momento.

Fevereiro a
Julho/2020

-De acordo com a demanda.

Fevereiro a
Julho/2020

-Mapeamento das atividades.
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5- Cronograma de Projetos de Extensão Remotos para 1º Semestre de 2020

Nome do Projeto
Intervenções Pedagógicas, nas
Escolas Estaduais de CoromandelMG

Objetivos
 Proporcionar aos discentes das

Período
Fevereiro a Julho

escolas estaduais, intervenções
pedagógicas em parceria com os
alunos do curso de PósGraduação em Psicopedagogia.

I Workshop do Autismo

 Propor em parceria com o Curso

Abril

de Psicologia um ciclo de
palestras e oficinas com o tema
Autismo e Educação.
Semana Acadêmica do Curso de
Pedagogia

 Proporcionar aos nossos

Maio

discentes e comunidades uma
semana de muito conhecimento
e trocas de experiências com
diferentes temáticas.

Encontro Interdisciplinar

 Desenvolver uma Noite

Julho

Científica, para apreciar os
diferentes temas estudados nas
disciplinas do 1º Semestre/2020

6 - Avaliação do Plano de Ação do Coordenador do Curso
Será dado um feedback contínuo à coordenação acadêmica , do Plano de Ação
da Coordenadora do Curso. O Plano de Ação ficará disponível e todo semestre
será atualizado pensando nos benefícios para o curso de Pedagogia e nas demandas que serão apresentadas no decorrer das aulas.
Após apresentado será assinado pelo NDE e aprovado depois pelo colegiado.
Coromandel, 03 de janeiro de 2020.

_________________________
Ma. Maria Juliana Dias

