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Meta Estratégia Objetivo 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 com líderes 

de turma 

Unificar e fortalecer as 

ações dentro do curso 

Levantar as demandas 

dos estudantes 

No mínimo duas por 

semestre 

Realizar reuniões 
Pedagógicas com todos 

os discentes 

Unificar e fortalecer as 
ações dentro do curso 

Levantar as demandas 
dos estudantes 

No mínimo duas por 
semestre (início e fim de 

semestre) 

Aula inaugural do curso 

Recepção de calouros 

demais estudantes e 

acolhimento das turmas 

Apresentação do curso, 

da instituição e do corpo 

docente. Atividades 

dinâmicas de interação. 

Palestra motivacional 

Primeira semana letiva 

(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 

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, discentes, 

líderes e vice líderes de 

turma 

No mínimo uma reunião 

por semestre 

Manter vínculo com os 

egressos na instituição 

Analisar a atuação dos 

egressos no mercado de 

trabalho e suas 

experiências 

Convidar os egressos 

para participarem dos 

eventos do curso como 

ouvintes ou como 

palestrantes, oferecendo 

oficinas e workshops 

Durante o ano de 2021 

Conter Evasão 

Política de análise de 

causas para 

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 2021 

Apoio na coordenação 

do Laboratório de 

Segurança do Trabalho, 

Higiene e incêndio 

(LSTHI) 

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 e 

reorganizar os materiais 

no laboratório 

Durante o ano de 2021 

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 2021 

Semana da segurança do 

trabalho 

Comemorar a semana 

do profissional de 

segurança do trabalho 

com capacitação frente 

a temática: “II Circuito 

interno em Segurança 
do Trabalho” 

Palestras e Quiz 

pedagógico. 

De 22 a 26 de novembro 

de 2021 

Estágio curricular 

obrigatório 

Acompanhar as 

resoluções e 

direcionamentos do 

IFSULDEMINAS para 

os estágios obrigatórios 

Reuniões com colegiado 

de curso, corpo docente, 

membros da comissão 

de enfrentamento local 

ao COVID-19, 

empresas, direção do 

campus, estudantes 

Durante todo o ano de 

2021 

Orientações sobre os 
estágios em período 

remoto 

Elencar os 

condicionantes 

relacionados à 

realização dos estágios 

em período de pandemia 
Covid-19 para 

confeccionar 

mecanismos de 

viabilidade para que 

possam acontecer nas 

suas especificidades 

Reuniões com colegiado 

de curso, corpo docente, 

membros da comissão 
de enfrentamento local 

ao COVID-19, 

empresas, direção do 

campus e estudantes 

Durante o ano de 2021 

Libras 

Organização para a 

oferta optativa da 

disciplina 

Solicitação da 

disciplina, orientação e 

incentivo a participação 

aos discentes, recepção 

e orientação aos 

professores 

Durante o ano de 2021 

Ações educativas em 

Segurança do trabalho 

Capacitação nas 
temáticas específicas e 

desenvolvimento de 

habilidade nas ações 

educativas em 

segurança do trabalho 

Ações de educação em 
segurança do trabalho 

desenvolvidas por meio 

de palestras, mesas 

redondas, encontros de 

forma virtual 

Durante o ano de 2021 

Divulgar aos estudantes 

que sejam do interesse 

dos mesmos 

Oportunizar a 

concorrência dos 

estudantes nos editais de 

auxílio estudantil, 

evitando a evasão por 

problemas sociais 

Incentivar e oportunizar 

a participação e 

concorrência dos 

estudantes em 

atividades e ações 

disponíveis via editais 

do campus Muzambinho 

Durante o ano de 2021 

Apoio junto ao 

colegiado, professores e 
alunos para divulgação 

direcionada ao 

vestibular 

Estabelecer estratégias 
para elencar a 

participação no 

vestibular 

Contribuir para a 
divulgação do vestibular 

do curso 

De acordo com o 

calendário do vestibular 

Finalização do semestre 

letivo 

Avaliar a entrega dos 

diários e garantir a 

conformidade com os 

padrões da Setor de 

Registros Acadêmicos 

Recolher (virtualmente) 

os diários de classe de 

todos os professores e 

realizar a conferência 

Final de cada semestre 

letivo 



Realizar o 

acompanhamento do 

lançamento de faltas dos 

estudantes nos diários 

Acompanhamentos 

periódicos e contato 

direto com docentes e 

discentes 

Permitir intervenções 

antecipadas junto aos 

estudantes em relação 

ao número de faltas, 

evitando reprovações 

por este motivo 

Periódica 

Estimular a participação 

dos estudantes em 

projetos de extensão  

Produção de 

conhecimento 

Levantar conhecimento 

a sociedade e contribuir 

para que os estudantes 

vivam experiências 

práticas no dia a dia 

De forma constante 

Estimular a participação 

dos estudantes em 

projetos de pesquisa 

Produção de 

conhecimento 

Levantar conhecimento 

e contribuir para que os 

estudantes vivam 

experiências científicas 

De forma constante 

Projeto integrador 

Participar das bancas de 

apresentação dos 

projetos integradores 

Acompanhar o 

desenvolvimento dos 

trabalhos dos projetos 

integradores 

Durante o ano de 2021 

Apresentações das 

bancas dos projetos 

desenvolvidos no 

estágio obrigatório 

Participar das bancas de 

apresentação dos 

estágios 

Acompanhar o 

desenvolvimento dos 

trabalhos dos projetos 

dos estágios 

obrigatórios. 

Durante o ano de 2021 
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