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MISSÃO DA FCC
“Formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da
região na qual está inserida, através de uma proposta filosoficamente
transformadora e libertária, atuando de forma solidária e efetiva, garantindo a
universalização e a equidade na prestação de serviços, visando a busca
constante da excelência educacional.”
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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.

FUNÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA
•

Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso e do Núcleo
Docente Estruturante - NDE;

•

Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso;

•

Representar a Coordenadoria do Curso de Psicologia perante as
autoridades e órgãos da Instituição;

•

Fiscalizar a observância do regime acadêmico e o cumprimento dos
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programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais
projetos da Coordenadoria;
•

Elaborar o horário acadêmico do curso de Psicologia e fornecer à
coordenação acadêmica e diretoria os subsídios para a organização
do Calendário Acadêmico;

•

Acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no
âmbito de seu curso;

•

Homologar junto à secretaria acadêmica aproveitamento de estudos e
propostas de adaptações de curso;

•

Executar e fazer executar as decisões do Colegiado de Curso e as
normas dos demais órgãos da IES;

•

Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso;

•

Exercer as demais atribuições previstas no Regimento Institucional e
aquelas que lhe forem atribuídas pelo Diretor Geral e demais órgãos
da Instituição;

•

Liderar a elaboração e execução do PPC realizada pelo NDE e
validada pelo colegiado de curso;

•

Apoiar e auxiliar o NDE na realização de estudos periódicos
(semestrais) e elaboração de relatórios;

•

Controlar a frequência discente: apesar do controle diário da
frequência dos alunos ser responsabilidade dos professores, cabe ao
coordenador atuar nos casos de ausências sistemáticas para atuar de
forma a evitar a evasão escolar;

•

Controlar a frequência docente: acompanhar e garantir que os
professores estejam cumprindo a carga horária de trabalho;

•

Divulgar as ações de autoavaliação do curso, com o apoio do NDE,
em conformidade com o determinado pela CPA. Estimular a
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participação dos alunos, docentes e colaboradores do curso no
processo de autoavaliação institucional;
•

Criar/planejar com os docentes, oportunidades para os estudantes
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

Para tal desenvolvimento são requisitos para exercer a função de
Coordenador de Curso:

Ser contratado, em regime mensalista de quarenta horas semanais de
atividades. Isto permitirá uma dedicação maior ao desenvolvimento do Curso, de
forma a “permitir o atendimento da demanda existente, considerando a gestão
do curso, a relação com os docentes, discentes e a representatividade nos
colegiados superiores, por meio de um plano de ação documentado e
compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação ao
desempenho da coordenação, e proporciona a administração da potencialidade
do corpo docente do seu curso, favorecendo a integração e a melhoria contínua”
(INEP).
Possuir perfil inovador, proativo e gerencial, de forma a manter o PPC e o
perfil do egresso alinhado com as demandas de mercado bem como o quadro
de professores totalmente alinhados ás diretrizes elaboradas e aprovadas pelo
colegiado, uma vez que o Coordenador de Curso é um agente facilitador de
mudanças no curso, no comportamento dos docentes e dos colaboradores.
As atividades do coordenador envolvem funções políticas, gerenciais,
acadêmicas e institucionais. É ele o responsável por supervisionar as atividades
específicas para o funcionamento do curso, além de promover análises e planos
de ação de melhoria contínua perante as avaliações de curso, em todas suas
esferas, sejam elas internas ou externas.
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REGIME DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO DO CURSO

O Coordenador do Curso de Psicologia 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
atendimento 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 deverá elaborá-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.

Mantida – Faculdade Cidade de Coromandel
Mantenedora – Associação Educacional de Coromandel
Avenida Adolfo Timóteo da Silva, nº 433 – Bairro: Brasil Novo – CEP: 38.550-000 Coromandel/MG
Telefones: (34) 3841-3405 / 3841-3408 / 3841-3410
Site: www.fcc.edu.br

PLANO DE AÇÃO – CURSO DE PSICOLOGIA – 2019

O Curso de Psicologia – Bacharelado é atualmente coordenado, em
nível executivo, por um Coordenador de Curso. Ele preside o Colegiado de
Curso e o Núcleo Docente Estruturante; O plano de ação da Coordenação
foi construído para garantir que estas ações sejam efetivadas. Ele se divide
em três tópicos:
• Gestão do corpo docente:
Número de professores; titulação docente; Projetos de ensino,
pesquisa e extensão; Seção de Psicologia e Clínica-Escola; Desafios na
gestão do corpo docente.
• Gestão do corpo discente: ingressantes; evasão; situação dos
egressos;
• Avaliação Interna e Avaliação Externa.
❖ O Coordenador do Curso de Psicologia é o elo entre o corpo
docente e a direção da IES.
❖ Atende os docentes e discentes diariamente pessoalmente, via
e-mail, WhatsApp e Skype.
❖ Por meio deste trabalho obtém um feedback das diversas
atividades propostas aos alunos.
❖ Identifica

também

as

dificuldades

apresentadas

pelos

professores, acompanhando e avaliando o planejamento das
ações docentes.
❖ Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações:
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1. Atender ao professor diariamente;
2. Reunir-se com representantes de classe ou agentes
multiplicadores de informações;
3. Elaborar projetos de gerenciamento e desenvolvimento das
atividades de extensão e iniciação científica, em parceria com
os núcleos de pesquisa e de extensão e ação comunitária;
4. Elaborar projetos de monitorias;
5. Participar das reuniões de colegiado de curso e de gestão
acadêmica, além das reuniões dos outros órgãos colegiados da
Instituição.
A atuação do Coordenador do Curso está definida na Portaria da Direção
que o designou. Destaca-se a interação que exerce com o corpo discente
amparado pelo Programa Institucional de Avaliação. Ao Coordenador do Curso
compete a tarefa de gerir os assuntos acadêmicos diretamente relacionados a
questões de caráter pedagógico, atuando diretamente junto ao corpo docente e
discente, no tocante à oferta de apoio técnico especializado para a realização
das aulas, atividades de pesquisa, extensão, desenvolvimento de atividades
complementares e eventos diretamente ligados à formação complementar dos
graduandos.
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PLANO DE AÇÃO 2020 – CURSO DE PSICOLOGIA

A partir de uma avaliação do ano de 2019 deu-se a construção do Plano
de Ação para o Curso de Psicologia para o ano de 2020. Assim, tem-se:
O Curso de Psicologia – Bacharelado é atualmente coordenado, em
nível executivo, por um Coordenador de Curso. Ele preside o Colegiado de
Curso e o Núcleo Docente Estruturante; O plano de ação da Coordenação
foi construído para garantir que estas ações sejam efetivadas. Ele se divide
em três tópicos:
• Gestão do corpo docente:
Número de professores; titulação docente; Projetos de ensino,
pesquisa e extensão; Seção de Psicologia e Clínica-Escola; Desafios na
gestão do corpo docente.
• Gestão do corpo discente: ingressantes; evasão; situação dos
egressos;
• Avaliação Interna e Avaliação Externa.
❖ O Coordenador do Curso de Psicologia é o elo entre o corpo
docente e a direção da IES.
❖ Atende os docentes e discentes diariamente pessoalmente, via
e-mail, WhatsApp e Skype.
❖ Por meio deste trabalho obtém um feedback das diversas
atividades propostas aos alunos.
❖ Identifica

também

as

dificuldades

apresentadas

pelos

professores, acompanhando e avaliando o planejamento das
ações docentes.
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❖ Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações:
1. Atender ao professor diariamente;
2. Reunir-se com representantes de classe ou agentes
multiplicadores de informações;
3. Elaborar projetos de gerenciamento e desenvolvimento das
atividades de extensão e iniciação científica, em parceria com
os núcleos de pesquisa e de extensão e ação comunitária;
4. Elaborar projetos de monitorias;
5. Participar das reuniões de colegiado de curso e de gestão
acadêmica, além das reuniões dos outros órgãos colegiados da
Instituição.
A atuação do Coordenador do Curso está definida na Portaria da Direção
que o designou. Destaca-se a interação que exerce com o corpo discente
amparado pelo Programa Institucional de Avaliação. Ao Coordenador do Curso
compete a tarefa de gerir os assuntos acadêmicos diretamente relacionados a
questões de caráter pedagógico, atuando diretamente junto ao corpo docente e
discente, no tocante à oferta de apoio técnico especializado para a realização
das aulas, atividades de pesquisa, extensão, desenvolvimento de atividades
complementares e eventos diretamente ligados à formação complementar dos
graduandos.

Profa. Larissa Isaura Gomes
Coordenadora do Curso de Psicologia
Faculdade Cidade de Coromandel
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