
 

 

 
 

 

 

 

 

Plano de ação da coordenação do curso Técnico em Enfermagem para o ano de 2022 

 

 Coordenadora: Milene Dias Ferreira Magri  

 

 

 

Meta Objetivo Estratégia Cronograma 

Atendimento aos 

discentes 

Acolher as demandas e 

atender de acordo com 

as possibilidades 

Compartilhar as 

demandas em reuniões 

pedagógicas, conselhos 

de classe e de 

colegiado 

Sempre que solicitado 

Realizar reuniões 

pedagógicas 

 Unificar e fortalecer as 

ações dentro do curso 

Levantar as demandas 

dos docentes; levantar 

as demandas dos 

estudantes 

No mínimo duas por 

semestre 

Aula inaugural do 

curso 

Recepção de calouros e 

demais estudantes, 

acolhimento 

Apresentação do curso, 

da instituição e do 

corpo docente 

Atividades dinâmicas 

de interação 

Palestra motivacional 

Primeira semana letiva 

no primeiro e segundo 

semestre 

Reunião do colegiado 

do curso 

Discutir e propor 

soluções para as 

matérias em demanda, 

aprovar planos de 

ensino, horários e 

distribuição de aulas, 

visitas técnicas, etc 

Reuniões ordinárias e 

extraordinárias sobre as 

demandas do curso. 

No mínimo duas 

reuniões ordinárias por 

semestre 

Conselho de classe Acompanhamento dos 

discentes em todas as 

disciplinas com relação 

da participação, 

frequência, questões de 

ensino aprendizagem 

Reunião com todos os 

docentes e os discentes 

líderes e vice líderes de 

turma 

Duas reuniões por 

semestre 

Manter vínculo  com os 

egressos na instituição 

Analisar a atuação dos 

egressos no mercado de 

Convidar os egressos 

para participarem dos 

Durante o ano de 2022 



trabalho e suas 

experiências 

eventos do curso como 

ouvintes ou como 

palestrantes, 

oferecendo oficinas e 

workshops 

Conter Evasão Compreender os 

motivos de evasão e, 

quando possível, tentar 

reverter 

Atuar junto ao SOE  e 

CGAE para o 

tratamento da evasão 

Durante o ano de 2022 

Apoio na coordenação 

do Laboratório de 

enfermagem 

Zelar pelo cuidado e 

manutenção da 

estrutura física e 

material 

Levantar demanda de 

materiais, solicitar 

compra de materiais 

(de acordo com a 

disponibilidade do 

campus), acompanhar 

os gastos de materiais, 

reorganizar os 

materiais no laboratório 

Durante o ano de 2022 

Recepção dos 

professores substitutos 

Acolhimento e 

orientação 

Reuniões pedagógica  Sempre que necessário 

Plataforma presencial Reorganização dos 

acessos a plataforma 

presencial, incentivo ao 

uso por parte de 

docentes e discentes 

Atualização e 

manutenção da 

plataforma presencial 

Durante o ano de 2022 

Semana da 

Enfermagem 

Comemorar a semana 

do profissional de 

enfermagem com 

capacitação frente a 

temática A 

Enfermagem em Foco 

Palestras, painéis 

temáticos e minicursos 

Maio 2022 

Reuniões de estágio 

curricular obrigatório 

Organização, 

acompanhamento e 

orientações quanto ao 

estágio curricular 

obrigatório 

Reuniões com todos os 

docentes, com a 

comissão de 

enfrentamento ao 

COVID-19, com 

secretaria de saúde de 

Muzambinho, com 

enfermeira responsável 

pelas unidades de 

saúde da prefeitura e 

com enfermeira 

responsável pelo 

hospital. 

Reuniões e orientações 

aos discentes 

Durante todo o ano de 

2022 

Libras Organização para a 

oferta optativa da 

disciplina 

Solicitação da 

disciplina, orientação e 

incentivo a participação 

Segundo semestre 

letivo de 2022 



aos discentes, recepção 

e orientação a 

professora 

Ações educativas em 

saúde 

Capacitação nas 

temáticas específicas e 

desenvolvimento de 

habilidade nas ações 

educativas em saúde 

Ações de educação em 

saúde desenvolvidas 

por meio de palestras, 

mesas redondas, 

encontros, etc, de 

forma virtual 

Durante o ano de 2022 

    

    

    

Distribuição de 

disciplinas 

 

 

 

 

Organizar a 

distribuição das 

disciplinas eletivas e 

optativas no SUAP 

Planilhar a distribuição 

de disciplinas e 

acompanhar os diários 

no SUAP 

Início do primeiro e do 

segundo semestre de 

2022 

 

 

Eleição de colegiado Atualizar a Portaria de 

Colegiado do curso 

técnico em 

enfermagem 

Organizar eleição de 

docentes e discentes 

titulares e suplentes 

Segundo semestre de 

2022 

 

Plano de ação da coordenação do curso Técnico em Enfermagem aprovado pelo Colegiado do curso 

e registrado em ata  Nº9/2022/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. 


