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Plano de Ação da Coordenação 

Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura 2º semestre de 2019 

INFORMAÇÕES DO CURSO 
 

Curso Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura 

Modalidade Superior 

Duração 3 anos 

Pré-requisito Ensino Médio completo 

Período Noturno 

Títulação/Habilitação Tecnólogo em Cafeicultura 

Carga Horária 2.701h 40 min 

Área de Atuação O Tecnólogo em Cafeicultura é o profissional que atua no planejamento,           
organização, execução e monitoramento dos processos de implantação,        
condução e colheita das lavouras cafeeiras. Atua na classificação,         
beneficiamento, industrialização, comercialização, gerenciamento,    
acompanhamento de sistemas de certificação, atividades de extensão e         
no associativismo rural. Elabora e executa projetos topográficos, de         
construções rurais e irrigação. Prescreve receituário agronômico e        
assume responsabilidade técnica sobre projetos da cafeicultura.       
Coordena e conduz o uso da mecanização agrícola, respeitando normas          
da segurança do trabalho.  

Horário das Aulas De segunda à sexta, de 19h às 23h 

Coordenação Prof. Marcelo Eduardo Bócoli 
E-mail: marcelo.bocoli@muz.ifsuldeminas.edu.br 

Vice-Coordenação Profª Luciana Maria Vieira Lopes Mendonça 
E-mail: Luciana.mendonça@muz.ifsuldeminas.edu.br 
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META OBJETIVO ESTRATÉGIAS CRONOGRAMA(PREVISÃO) 

 
Recepção dos 
ingressantes 

2019/1 
 

Possibilitar um maior 
comprometimento dos 
discentes com o curso a 

partir do conhecimento do 
PPC, normas internas e 

estrutura. 

Integração dos estudantes 
por meio de um café; 

Apresentação do setor; 
Apresentação do curso; 

Palestra sobre Cafeicultura 

Primeiros dias de aula 

 

Realizar 
atendimento aos 
discentes sempre 

que necessário 
 

 

Atender plenamente às 
necessidades 

acadêmicas dos 
discentes 

 
 

 

Atendimento individual, 
no Gabinete da 

Coordenação. Uso de 
mensagens de whatsapp 

em grupo criado pela 
administração 

 

 

A todo tempo 
 

 

Realizar reunião 
pedagógica 

 

 

Fortalecer as ações 
dentro do curso; motivar 

os docentes e 
 

 

Café com os docentes. 
Realizar um encontro 

pedagógico criando um 
ambiente amigável, 
servindo um lanche. 

 

 

No mês de outubro 
 

Comunicação ágil 
Facilitar o trânsito das 

informações na 
comunidade do curso 

Uso de grupos de 
whatsapp; 

Organizar o Mural do curso, 
elaborando uma arte 

exclusiva para divulgar 
informações da 

Cafeicultura 

Meados de setembro 

3ª Semana 
Tecnológica do Café 

Capacitação de temas 
atuais inerentes à 

cafeicultura 

Evento organizado por 
Comissão Organizadora e 

pelo GECAF. 

De 06 a 09 de novembro de 
2019 

Reunião do 
colegiado do curso 

Discutir e propor soluções 
para as disciplinas em 

demanda, aprovar planos 
de ensino, distribuição de 

aulas 

Reuniões ordinárias e 
extraordinárias sobre as 

demandas do curso. 

No mínimo uma reunião 
ordinária por semestre 

Integração com a 
comunidade 

Apresentação à 
comunidade de técnicas 

inovadoras nas práticas da 
Cafeicultura 

Realização de Dia de 
Campo 

Dia 09/11/2019 

Auto avaliação 
Realizar a auto avaliação do 

curso de acordo com as 
proposições do SINAES 

Elaboração de questionário 
a ser aplicado a toda a 
comunidade do curso 

Primeira semana de 
dezembro 

Reconhecimento do 
Tecnólogo em 

Cafeicultura 

Apresentar ao mundo do 
trabalho o profissional 

Tecnólogo em Cafeicultura 

Realizar reuniões com os 
principais empregadores da 

região; 
Divulgação do perfil do 

Egresso 

Durante todo o semestre 

Ampliar as 
competências do 

Permitir que o profissional 
possa se responsabilizar 

Tramitar processos junto 
ao CREA 

Setembro e outubro 



Tecnólogo em 
Cafeicultura 

por Viveiros de produção 
de mudas de café 

Consolidação da 
oferta de disciplinas 

em dependência 
orientada 

Implementar ações de Êxito 
aos alunos do curso 

- Utilizar o AVA – Moodle 
como ambiente para a 

oferta das dependências; 
- Mobilizar os docentes 

para a elaboração das aulas 
no AVA 

Semestre todo 

Alteração do PPC do 
curso 

Atualizar o curso por meio 
de disciplinas que 

envolvem o tema de meio 
ambiente e o 

Sensoriamento remoto. 
Inclusão do cumprimento 
de pagamento de DP em 

AVA. 

Apresentar as alterações 
junto às Câmaras de 

avaliação do 
IFSULDEMINAS 

Agosto 

Visitas Técnicas 
Levar os alunos a visitarem 

locais que agreguem 
conhecimento extra sala 

Pesquisar demanda de 
locais ou eventos 

interessantes para a 
formação do aluno 

Semestre todo 

Participação em 
eventos 

Motivar os discentes a 
participarem de eventos 

relacionados à cafeicultura 

Solicitar apoio da Gestão 
para levar estudantes à 

Semana Internacional do 
Café em Belo Horizonte 

19 a 22 de novembro 

Atenção à invasão 

Estabelecer 
acompanhamento contínuo 

de discentes que 
apresentem tendência à 

evadir 

Acompanhar 
semanalmente as 

frequências dos discentes 
do TCA 01; 

Realizar campanhas 
motivadoras para mostrar 

importância do 
profissional; 

Semestre todo 

Integração 
institucional  

“Café Cultural” 

Integrar o discente ao 
campus e melhorar o 

relacionamento 
interpessoal 

Através de evento 
associado aos cursos de 
Graduação ofertados no 

período noturno, contando 
com café, música e 

apresentações culturais 

Primeira quinzena de 
outubro 

Atualização da 
infraestrutura 

Melhorar a infraestrutura 
do curso 

Solicitar à gestão 
atendimento aos chamados 
para manutenção do Prédio 

Pedagógico e melhorias 
para os laboratórios do 

curso 

Semestre todo 

Estagiário 
Remunerado 

Controle das atividades e 
da frequência 

Acompanhamento dos 
estagiários do curso 

Semestre todo 

Rede Social 
Divulgação constante do 

curso e de suas ações 

Criar página no Facebook e 
no Instagram; 

postar fotos e notícias do 
curso 

semestre todo 

 


