
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS 

CAMPUS MUZAMBINHO 

Estrada de Muzambinho km 35 - Bairro Morro Preto Caixa Postal 0237890-000 – Muzambinho/MG 

 

 Coordenação – TÉCNICO EM CAFEICULTURA - EAD 

 

 
Plano de Ação da Coordenação do Curso Primeiro Semestre/2022 
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Meta Objetivo Estratégia  Previsão 
Preparação e organização 

dos cronogramas das 

disciplinas 

Preparar o organizar a 

distribuição de disciplinas 

na plataforma 

Consulta aos docentes e 

coordenadores de Polos 

Início do semestre 

Realizar atendimento 

docentes e discentes 

sempre que necessário 

Apoiar e ouvir demandas  

 
Levar questões levantadas 

para reuniões pedagógicas 

e de colegiado 

Sempre que solicitado 

Realizar reuniões 

pedagógicas com docentes  
Fortalecer as ações dentro 

do curso  

Levantar as demandas dos 

docentes 
Sempre que necessário  

 

Reunião do  

colegiado do curso 

Discutir e propor soluções  

para as matérias em 

demanda. 

Reuniões ordinárias e 

extraordinárias sobre as 

demandas do curso. 

Duas reuniões ordinárias 

no semestre 

Organizar a realização de 

encontros presenciais e de 

Dia de Campo 

Promover a integração 

entre os alunos, 

palestrantes, buscar 

conhecimento extra classe 

Realização de palestras e 

minicurso 

Abril/2022 

Acompanhar o 

desempenho dos discentes 

Interagir com o Serviço de 

Orientação Educacional 

Dialogar e encaminhar 

discentes ao SOE 

Ao longo do semestre 

Reunir com 

Coordenadores de Polo 

Realizar levantamento de 

demandas e necessidades 

específicas dos polos 

Reuniões via Google Meet Ao longo do semestre 

Atendimento aos Tutores 

Presenciais 

Responder aos 

questionamentos e 

demandas levantadas 

pelos tutores 

Dialogar via plataforma 

Moodle 

Ao longo do semestre 

Atendimento aos Tutores a 

Distância 

Responder aos 

questionamentos e 

demandas levantadas 

pelos tutores 

Dialogar via plataforma 

Moodle 

Ao longo do semestre 

Preparar e organizar a 

oferta de disciplinas para o 

segundo semestre de 2022 

Preparar o organizar a 

distribuição de disciplinas 

na plataforma 

Consulta aos docentes e 

coordenadores de Polos 

Final do primeiro semestre 

de 2022 

 

 

 

 


