
 
 
 

  

PLANO DE AÇÃO INTERNO* – COORDENAÇÃO DE CURSO – CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RÁDIO E TELEVISÃO 

AVALIAÇÃO DA CPA SOBRE 
DISCIPLINAS/DOCENTE – QUESTÕES 

COORDENAÇÃO DE CURSO – 
ATENDIMENTO AOS DOCENTES 

CORPO DOCENTE – INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

1_O Professor apresentou o Plano de Ensino 
da Disciplina no início do Semestre? 

Atendimento da Coordenação de Curso 
realizada aos Docentes do Curso no período 
de 09, 13, 14 e 16 de fevereiro de 2023. 

Para além da apresentação em sala, 
disponibilização do Plano de Ensino na 
sala/página do Google Classroom informando 
à turma sobre o acesso. 

2_O Professor cumpre de modo efetivo o 
Plano de Ensino, trabalhando de acordo com 
o cronograma programado de atividades? 

Atendimento da Coordenação de Curso 
realizada aos Docentes do Curso no período 
de 09, 13, 14 e 16 de fevereiro de 2023. 

Comprometimento em aplicar e a recordar os 
discentes, no percurso das aulas, a 
concordância do conteúdo com o devido 
Plano de Ensino. 

3_O Professor é assíduo e pontual; não se 
ausenta e inicia e encerra as aulas no tempo 
determinado? 

Atendimento da Coordenação de Curso 
realizada aos Docentes do Curso no período 
de 09, 13, 14 e 16 de fevereiro de 2023. 

Manutenção do cumprimento dos horários (do 
início ao fim de cada período de) aula; em 
casos de ocorrência de atrasos, 
comprometem-se em pontualizar à turma os 
motivos visando evitar transtornos etc. 

4_O Professor apresenta domínio em relação 
ao conteúdo das aulas, estabelecendo 
relações entre a disciplina com questões 
contemporâneas; as aulas incentivam e 
aprimoram o raciocínio crítico em relação à 
compreensão da realidade? 

Atendimento da Coordenação de Curso 
realizada aos Docentes do Curso no período 
de 09, 13, 14 e 16 de fevereiro de 2023. 

Trabalhar melhor os conteúdos propostos nas 
ementas e suas aplicações e/ou exposição 
em slides e demais vias; elaborar conteúdo 
base, como roteiro para áudios e vídeos nas 
aulas teóricas; aumentar número de 
exemplos de assuntos/conteúdos 
relacionando-os às realidades dos discentes 
e/ou à disciplina; trabalhar o conteúdo de 
forma diferenciada, procurando desenvolver 
novas estratégias de ensino aprendizagem; 
utilizar de outras fontes/autores cujo conteúdo 



 
 
 

  

esteja relacionado à disciplina; além das aulas 
nos modos oral e expositivo, dinamizar o 
conteúdo trazendo vídeos, entrevistas, 
convidados etc. 

5_As Avaliações preparadas pelo Professor 
apresentam níveis adequados de exigência, 
são bem elaboradas e auxiliam na formação 
do aluno? 

Atendimento da Coordenação de Curso 
realizada aos Docentes do Curso no período 
de 09, 13, 14 e 16 de fevereiro de 2023. 

Aproveitar do momento de Vista de Avaliação 
para averiguar a compreensão do aluno 
referente às questões componentes da 
avaliação, visando o melhoramento geral; 
rever e, se necessário, reelaborar o formato 
da avaliação. 

6_O Professor incentiva atividades 
interdisciplinares, contribuindo com a 
Pedagogia de Projetos ou com outras 
práticas, através de auxílio e estímulo para 
atividades que integrem teoria e prática? 

Atendimento da Coordenação de Curso 
realizada aos Docentes do Curso no período 
de 09, 13, 14 e 16 de fevereiro de 2023. 

Certificação, durante as aulas, do 
entendimento dos discentes sobre as 
possibilidades de elo entre o conteúdo/a 
disciplina e as aplicações nas disciplinas 
interdisciplinares; solicitar apoio do corpo 
docente do curso, especialmente às 
disciplinas de atividades interdisciplinares, 
visando o incentivo conjunto na participação 
dos discentes; procura por maior aproximação 
com o produto final elaborado na disciplina 
interdisciplinar; salientar, em sala de aula, que 
os meios de comunicação são, também, 
instrumentos para a interação e a convivência 
humana, portanto, tendo a possibilidade de 
utilização de alguns conteúdos de disciplinas 
de conteúdos mais específicos, como 
reflexões interdisciplinares. 



 
 
 

  

7_O Professor é disponível para o 
esclarecimento de dúvidas durante as aulas, 
estabelecendo abertura constante para 
diálogos com os alunos? 

Atendimento da Coordenação de Curso 
realizada aos Docentes do Curso no período 
de 09, 13, 14 e 16 de fevereiro de 2023. 

Ampliar o tempo disponível, dentro do horário 
de aula, para o atendimento aos discentes; 
investigar com maior frequência, as 
demandas e/ou necessidades de 
atendimentos por parte dos discentes. 

8_O Professor se porta com postura e 
respeito, transmite valores da Instituição 
através de amor, carinho, exigência e 
profissionalismo? 

Atendimento da Coordenação de Curso 
realizada aos Docentes do Curso no período 
de 09, 13, 14 e 16 de fevereiro de 2023. 

Disponibilizar-se com maior abertura e 
fomento ao diálogo e à acolhida dos discentes 
em geral. 

* Plano de Ação Interno elaborado a partir da avaliação de disciplinas e docentes referentes ao período letivo de 2022.2 (agosto a dezembro) pela Comissão 
Própria de Avaliação – CPA da Faculdade Canção Nova, como subsídio para a Coordenação de Curso do Rádio e Televisão. 

COORDENAÇÃO DE CURSO – APONTAMENTOS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

Ao Corpo Docente: a Coordenação de Curso, de sua parte, após 
resultados da avaliação de disciplinas e docentes do Curso, referentes 
ao semestre letivo de 2022.2 e, após atendimento ao Corpo Docente, 
registra seu contento observado na positividade geral das 
avaliações/porcentagens, uma vez que, em sua grande maioria, tais 
apontamentos constaram entre as casas dos 80% a 90% e, de 90% a 
100%. 

Manutenção das avaliações, da parte da CPA, para cada Semestre 
letivo de cada ano; após recebimento dos resultados, firma o 
compromisso ao atendimento ao corpo docente do referido semestre; 
sempre que necessário, atualização e publicação de planos de Ação 
Interno; fomento constante das melhorias do corpo acadêmico, 
especialmente no tocante aos tópicos abordados neste Plano de Ação 
Interno. 

Ao Corpo Discente: a Coordenação de Curso, de sua parte, registra 
a ação de divulgação das avaliações propostas pela CPA, em cada 
semestre letivo – via e-mail oficial da Coordenação – aos 
representantes de turmas dos devidos períodos, além de, 
conjuntamente, ação presencial e vocal de convite às turmas à 
participação na referida avaliação. 

A Coordenação de Curso se compromete, após cada etapa de 
avaliação realizada e, após os devidos atendimentos da Coordenação 
com o corpo docente do referido semestre, agradecer ao corpo 
discente pela participação e informá-los da existência e, portanto, 
realização/ação de atendimento e alinhamento, presencial, com cada 
professor em questão. 

 


