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SUGESTÕES



Plano de Ação - Alunos 
Ação Quem Quando Onde Porque 

Melhorar a comunicação 
com a coordenação

Coordenação
Técnico

Vice coordenação
Maio e Junho2019

Site do curso 
SIGAA

E-mail da coordenação

Para melhorar a resposta de 
dúvidas dos alunos e 

aumentar a divulgação de 
informações 

Implantação do 5S na 
coordenação

Coordenador, monitores e 
técnico

Junho e Julho/2019 Coordenação e secretaria
Para organização de 

documentos e padronização 
de processos

Buscar oportunidades de 
estágios em empresas

Coordenação e Vice Maio/2019
Convênio com as empresas: 
Komatso, Sotreque, Solares, 

Macre e  Vale.

Para que os alunos possam 
aplicar conhecimento 

teóricos em empresas da 
região.

Nivelamento de alunos Monitores e Professores Semestre 2019.2 Disciplinas de cálculo 

Muitos alunos saíram do 
ensino médio com 

deficiência de ensino e 
precisam de nivelamento.

Implantar uma caixa de 
sugestão 

Coordenação
Maio/2019 Na secretaria acadêmica do 

curso

Sugestões de melhoria de 
infraestrutura, comunicação, 

críticas e sugestões.

Solicitar atendimento 
Psicossocial noturno

Coordenação ao Nae
Junho2019

NAE

Vários alunos solicitam 
atendimento e participação 

de programas e não 
conseguem

Reunião de CTES
inicio do período

CTES Agosto/2019 Reunião com alunos
Explicar documentação

E processo de estagio e TCC
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Plano de Ação - DocentesAção Quem Quando Onde Porque 

Coordenação solicitar a 
DCAD cursos de 

aperfeiçoamento para 
professores

Coordenação Junho/2019 Na UFRA
Para melhorar 
treinamentos

Professores vão propor mini 
cursos e palestras em 

parceria com a empresa 
Junior.

Professores Junho e Julho/2019 Coordenação
Para arrecadar fundos para 

eventos do curso

Reunião de professores com 
coordenação no início do 

semestre.

Coordenação e Vice com 
professores

Semestral2019.2 Sala de reuniões 

Para integração dos 
professores e 

conhecimento dos eixos e 
programação do semestre.

Solicitar apoio pedagógico
aos professores para lidarem 

com PCD
Coordenação ao NAE Semestral 2019.2 Todos os professores

Professores precisam de 
orientação para lidar com 
PDC no inicio do semestre

Fazer a divulgação da lista de 
Projetos de pesquisa e 

extensão

Professores e 
coordenação

Maio/2019
Todos os professores

Para os alunos possam se 
disponibilizar a compor 

projetos e participar

Plano de Ação - Professores 



Plano de Ação - Colegiado

Ação Quem Quando Onde Porque 

Solicitar em colegiado 
de curso que as normas 
de utilização do LAGEP 

sejam revistas.

Coordenação Junho/2019 Colegiado de Campus

Para melhorar a resposta de 
dúvidas dos alunos e 

aumentar a divulgação de 
informações 

Divulgação das reuniões 
de colegiado para todos 

os alunos

Coordenação e Vice 
com professores

Semestral/2019.2 Sala de reuniões 

Porque alunos não sabem que 
podem se comunicar, apesar 

de estar o calendário de 
reuniões no site do curso
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Plano de Ação - Técnicos Administrativo

Ação
Quem Quando Onde Porque 

Matriz de 
reponsabilidade

Divisão de tarefas e 
responsabilidades

Coordenação e Vice 
coordenação

Junho/2019 Colegiado de Campus

Para melhorar a resposta de 
dúvidas dos alunos e 

aumentar a divulgação de 
informações.

Tabela de prazo para 
processos

Coordenação e Vice 
com professores

Semestral/2019.2 Sala de reuniões 

Porque alunos não sabem que 
podem se comunicar, apesar 

de estar o calendário de 
reuniões no site do curso.

Divulgação dos fluxos 
básicos do serviços da 

coordenação
Divulgar em site e 

SIGAA

Técnicos
Junho/2019

Secretaria
Para regularizar e padronizar 

os processos.

Formalizar os fluxos de 
Visita técnica, 
memorando 

Técnicos Junho/2019 Secretaria


