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METAMETA OBJETIVOSOBJETIVOS ESTRATÉGIASESTRATÉGIAS
CRONOGRAMACRONOGRAMA

(PREVISÃO)(PREVISÃO)

Capacitação de
Tutoria

Fortalecimento da
equipe de tutoria.
Aprimorar os
mecanismos de
acompanhamento
pedagógico.
Alinhar as ações
de intervenção
pedagógica.
Fomentar a ação
reflexiva nos
professores
mediadores.
Fomentar a
criação de um
grupo de estudos
com temá cas
voltadas para o
exercício docente
do professor
mediador na EAD.

Web conferência
Dias 09, 10 e 11 de
fevereiro de 2022

Organização
para
Reconhecimento
do Curso

Manter
con nuidade das
ações de
organização
dentro do
processo para o
reconhecimento
do Curso.

Finalização dos
úl mos detalhes da
documentação dos
tutores, docentes e
processos do curso
Efe var ações que
deem visibilidade
ao trabalho
realizado no curso.

Con nuo até a visita da
Comissão de avaliação de
curso.

Planejar a
recepção dos
acadêmicos para o
novo semestre
letivo.
Apresentação das
ações e propostas
de

Levantar demandas
dos docentes,
professores Início (Planejamento)

[1][1]



Reuniões
Pedagógicas

aprimoramento
do curso.
Reflexão sobre a
docência na EAD.
Comunicação dos
trâmites e
resultados da
vinda da Comissão
Avaliadora do
MEC

mediadores/tutores
e demais
profissionais
atuantes no curso.

04/02/2022 - 16h e final
(Avaliação) 01/07/22 – 19h

Realizar
reuniões de
Colegiado de
curso

Realizar a eleição
da nova
composição do
Colegiado do
Curso.
Deliberar acerca
de demandas no
sen do de
assegurar o bom
desenvolvimento
do curso de
acordo com o PPC;
Aprovar plano de
ensino das
disciplinas a
serem ofertadas
no semestre;
Analisar
demandas
pontuais
provenientes da
comunidade
acadêmica do
curso.
Apreciar
elaborações
realizadas pelo
NDE;
Avaliar o próprio
desempenho.

Realizar os trâmites
do processo
eleitoral
Solicitação de
Portaria.
Convocar reunião;
Auto avaliação do
Colegiado ao final
do semestre.

Uma reunião mensal ou
sempre que necessário.

Realizar
reuniões de NDE

Analisar e
deliberar acerca
de demandas
pontuais que
ocorrem ao longo
do
desenvolvimento
do curso em
concordância com
as atribuições
desse órgão
colegiado
descritos no PPC;
Avaliar o próprio
desempenho.

Promover a
discussão da
Curricularização da
Extensão no âmbito
do curso.
Convocar duas
reuniões por
semestre, ou mais,
de acordo com as
demandas pontuais
que surgirem ao
longo do
desenvolvimento
do curso;

Uma reunião bimestral ou
quando necessário.

Curricularização da
Extensão: 15 e 22/02; 08 e
22/03; 11/04

Promover a
escolha dos
representantes de
turma;
Conhecer as Eleição para escolha dos



Representantes
de turma

necessidades de
cada turma
Promover maior
aproximação
entre as
Coordenações do
Curso e os
acadêmicos

Realizar reunião
com todos os
representantes de
cada turma

representantes de curso –
2ª quinzena de abril

Reuniões mensais com os
representantes de turma.

Analisar as
autoavaliações
do semestre
anterior

realizadas pelos
discentes

Analisar dados;
Levantar os
pontos positivos;
Diagnos car as
fragilidades;
Traçar planos de
ação para
melhoria do curso.
Propor plano de
ação para
melhoria dos
pontos em
potencial

Construção e envio
dos relatórios aos
docentes.

Início do semestre.

Calendário de
Reuniões 2022

Construir os
calendários de
reuniões de todos
os órgãos
colegiados do
curso

Disponibilizar no
AVA os calendários
com as datas e
horários das
reuniões de todos
os órgãos
colegiados do curso
Proporcionar
oportunidade de
programação prévia
para tosos os
envolvidos.

Dezembro 2021 a fevereiro
2022

Simpósio de
Estágio
Curricular
Supervisionado
Obrigatório da
Licenciatura em
Pedagogia EaD

Promover
oportunidade de
reflexão, avaliação
e troca de
experiências.

Fomentar projetos
inovadores como
prá ca de Estágio
Curricular
Supervisionado

Contribuir para a
preparação dos
nossos
acadêmicos para
ingresso no
mercado de
trabalho.

Instaurar a
Comissão
Organizadora do
evento
Montar as
estratégias de
engajamento e
divulgação
Escolher a temá ca
do 2º Simpósio
Definir a data do
evento

Definir a
programação
Agendamento das
reuniões
Contato com os
possíveis
palestrantes
Construção de
instrumentos de
coleta de dados

Abril a setembro 2022

Criação de um
calendário de Construir as



Brinquedoteca

ações voltadas
para a capacitação
con nuada de
profissionais da
Educação Básica
Criação da Equipe
de atuação nas
capacitações

propostas de
capacitação
Montar cursos FIC
para capacitar
profissionais da
Educação

Fevereiro 2022

Feedbacks
individualizados
para os
profissionais
atuantes no
curso

Apresentar
feedback
Levantar
demandas para a
melhoria dos
processos do
curso

Agendamento de
reuniões via meet,
pela Coordenação
do Curso e
Coordenação de
Plataforma, com os
docentes do curso.

Ação permanente

Manter o bom
andamento do
curso de acordo
com o PPC

Garan r o
desenvolvimento
do curso em
concordância com
o PPC

Reuniões
coordenação de
plataforma e
tutoria, com
professor assistente
e sugestões do
corpo docente,
professores
mediadores,
discentes e Equipe
Multidisciplinar.

Ação permanente

Prevenção da
Evasão

Criar instrumento
de coleta de
dados
Tabular dados
Criar gráficos
Analisar os
gráficos para
compreender as
causas da evasão.

Implementação e
aprimoramento de
estratégias para
prevenir a evasão.

Permanente

Produção do
Material
Didático Autoral

Apoiar as ações do
DI responsável
pelo processo de
produção do
material didá co
autoral.

Agendar encontros
regulares

Agendamentos
personalizados

Organização do
corpo docente
para o segundo
semestre de
2022

Confirmar
par cipação dos
docentes para o
semestre 2022/02
Solicitar o envio
dos materiais
didá cos 2_2022
para diagramação.

Ação conjunta
coordenação de
curso, coordenação
plataforma e
tutoria e equipe
suporte Pedagogia.

Maio 2022

Solucionar
problemas e
dúvidas;

Esclarecer dúvidas

Ação conjunta
professores
mediadores,
docentes, suporte
pedagogia,
coordenação



Atendimento ao
discente

e fornecer
orientações
relacionadas ao
Estágio,
Secretaria,
avaliações de
segunda
oportunidade.

plataforma e
coordenação de
curso;
Agendamento de
meet sempre que
necessário.
Comunicação com
a Secretaria
Acadêmica e Setor
responsável pelo
estágio e outros.

Permanente

Reunião com
Equipe
Multidisciplinar

Realizar constante
avaliação dos
processos do
curso

Identificar
demandas

Iden ficação de
possíveis soluções

Elaboração de
instrumentos de
coleta de dados
Análise dos dados
coletados e
tabulados
Realização de
reuniões
periódicas.

Reunião mensal ou quando
necessário

16/02; 16/03; 13/04; 18/05;
15/06 e 13/07.

Ampliar
convênios para
estágios
remotos

Possibilitar aos
alunos o estágio
remoto em
ins tuições de
ensino ainda não
conveniadas

Incen var o
estudante a
contatar boas
ins tuições de
ensino e solicitar
convênio.
Contato com SIEC e
Reitoria

Permanente

Projeto
Pedagogia
Antenada

Proporcionar
reflexão acerca de
temas atuais

Live via YouTube.

Mensamente, de acordo
com a disponibilidade dos
convidados, sempre via
canal do YouTube, às 19h

Atividades
Avaliativas

Estabelecer
contato mais
direto com os
acadêmicos
durante as
atividades
presenciais
obrigatórias

Estar presente nos
polos os dias de
avaliação
presencial
Realizar reunião
com a tutoria
Realizar reunião
com os
representantes de
turma

Organizar cronograma para
estar presente pelo menos
uma vez a cada semestre
em todos os polos.

Site sobre as
Práticas Exitosas

Dar visibilidade às
prá cas exitosas
do curso
Criar Banco de
Consulta sobre as
Prá cas Exitosas
do Curso

Alimentar o site
Criar ambientes
específicos para
divulgação das
Prá cas Exitosas do
Curso de cada
componente
curricular

Permanente

Vagas
Remanescentes

Viabilizar a
ocupação de
vagas obsoletas

Lançar editais para
suprimento de
acadêmicos para as
vagas obsoletas

Permanente

Es mular a



Grupo de Estudo
e Pesquisa

par cipação de
docentes e
discentes nas
reuniões mensais
Es mular a
produção
acadêmico-
cien fica e
publicação
Fortalecimento
das a vidades de
pesquisa

Divulgar as ações
do grupo
Es mular a
par cipação dos
alunos em
programas de
iniciação científica.
Es mular a
par cipação de
docentes do curso
na orientação dos
TCC’s.

Permanente

EsteEste  plano poderá sofrer alterações ao longo do semestre le vo em função das demandas que possam surgir, sendo permi do a supressãoplano poderá sofrer alterações ao longo do semestre le vo em função das demandas que possam surgir, sendo permi do a supressão
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