PLANO DE AÇÃO – COORDENAÇÃO DE CURSO – CURSO DE TEOLOGIA – SINAES – 2022-2023
Plano de ação com base em relatório de Avaliação Externa – Processo de Reconhecimento de Curso
EIXO DE AÇÃO

1.4 – Estrutura curricular

1.5 – Conteúdos curriculares

1.6 – Metodologia

1.7 – Estágio curricular
supervisionado

1.12 – Apoio ao discente
1.13 – Comissão própria de
avaliação (CPA)

INICIATIVA ESTRATÉGICA
Verificação da matriz curricular;
Verificar a disposição e articulação
das disciplinas e conteúdos

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMPROVAÇÃO

Fomentar uma sequência disciplinar  Atas de reuniões do NDE
e temas que permitam um
 Projeto Pedagógico de Curso
entendimento mais profundo das
disciplinas e conteúdos

Verificação dos conteúdos
Acentuar disciplinas de ordem
curriculares;
prática (pastoral) para aperfeiçoar o
Atualização dos conteúdos
campo de ação do teólogo
curriculares dentro do contexto atual

 Atas de reuniões do NDE
 Projeto Pedagógico de Curso

Verificar a metodologia apresentada Apresentar um modelo de aula
no Projeto Pedagógico e destacar
expositiva dialogada como proposta
pontos para o desenvolvimento
de estratégia de ensino
metodológico

 Atas de reuniões do NDE
 Projeto Pedagógico de Curso

Verificar as normas de convênio
para o Estágio em Teologia;

 Atas de reuniões do NDE
 Projeto Pedagógico de Curso

Desenvolver diretrizes de
alinhamento da atividade de Estágio
ao perfil do egresso e
documentação e certificação da
atividade conveniada
Verificar na ies condições estruturais Fomentar a criação de diretório
para instalação de um diretório
acadêmico com seu estatuto e
acadêmico
regimento
Verificar junto a direção as
Propor junto à direção uma
avaliações e relatórios emitidos pela avaliação semestral e específica de
CPA
curso pela CPA

 Ata de reunião do NDE
 Ata de reunião do NDE
 Ata de reunião da CPA

2.1 – Núcleo docente estruturante

2.3 – Atuação do coordenador

2.4 – Regime de trabalho do
coordenador do curso

2.12 – Atuação do colegiado de
curso ou equivalente

Verificar com o NDE a possibilidade
de renovação periódica de
membros;
Verificar a disponibilidade de
teólogos na participação no NDE;
Verificar o perfil do egresso na
busca de nova adequação com as
DCNs
Verificar relatórios de internos (CPA)
e externos (visita in loco do MEC)
para o desenvolvimento de planos
de ação;

Propor renovação periódica dos
membros do NDE com base na
norma legal;
Incentivar que membros do NDE
busquem formação teológica;
Atualizar o perfil do egresso em
consonância com as DCNs

 Projeto Pedagógico de Curso

Propor, com os relatórios, ações
concretas, cronogramas e
indicadores de desempenho.

 Documento Plano de Ação

Verificar a carga horária da
coordenação para maior
disponibilidade para as demandas
do curso;
Verificar relatórios internos e
externos para o desenvolvimento de
planos de ação
Verificar com o colegiado os meios
mais adequados para a
comunicação de informações.

Possibilidade de aumento da carga
horária de coordenador;

 Projeto Pedagógico de Curso

Promoção de planos de ação, a
partir, de relatórios internos e
externos
Aperfeiçoar o acompanhamento das  Projeto Pedagógico de Curso
discuções e deliberações do
colegiado

3.2 – Espaço de trabalho de
coordenador

3.3 – Sala coletiva de professores

3.5 – Acesso dos alunos a
equipamentos de informática

Verificar dimensões e recursos
Propor junto a IES a possibilidade
técnicos disponíveis na sala de
de oferecer uma sala de
coordenação
atendimento particular
Verificar planta de novo prédio a ser
construído

 Ata de reunião do NDE
 Planta Prédio Novo

Verificar dimensões e recursos
técnicos disponíveis na sala coletiva
de professores
Verificar planta de novo prédio a ser
construído

Propor recursos que permitam
 Infraestrutura
atividades de recreação e descanso.
Propor, também, a aquisição de um
mobiliário adequado para atividades
técnicos-administrativas.

Verificar as configurações de
softwares instalados em
computadores no laboratório de
informática

Propor a inclusão de sofwares
específicos para a promoção da
acessibilidade para deficientes
físicos, visuais e auditivos

 Infraestrutura

