COORDENADORA: SABRINA DE CARVALHO CARTÁGENES
CARGA HORARIA SEMANAL DESTINADA A COORDENAÇÃO: 12 HORAS
CARGA HORARIA SEMANAL DESTINADA A SALA DE AULA: 26 HORAS
SEMESTRE: 2020.2
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO DE FARMÁCIA 2020.2
AÇÃO

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS

Atendimento aos discentes

Acolhimento
veterano

do

Ingressante

Elaboração dos horários

Disciplina
em
dependência

adaptação

Análise curricular e montagem de horário dos ingressanres;
Atendimentos Individuais;
Atendimento aos
requerimentos dos alunos ingressantres (aproveitamentos e
dispensa de disciplinas, atividades complementares e demais
solicitações);
Comunicação com os
discentes para informes e orientações
Apresentar as principais especificidades do curso
(Matriz curricular, uso de laboratórios, atividades
práticas).
Explicar o que é a CPA e a sua
importância;
e
Apresentação sistema Perseus
Apresentação a biblioteca (virtual);
Explicar o Portal do Aluno;
Apresentação do corpo docente;
Participação da secretaria, NADD, e do TI.
Lotação de professor e Elaboração de avaliações formativas de
acordo com o calendário acadêmico (1ª e 2ª NPC, 2ª Chamada e
NEF)

e Realizar levantamento entre as turmas para montar a oferta de
disciplinas

META - INDICADOR

PERÍODO

RESULTADO

100%

AGOS A DEZ

Dentre os requerimentos realizados pelos discentes houve 100% de
aproveitamento. Foram atendidos requerimentos referentes a 2020.1
que necessitavam de reunião de Colegiado. A comunicação entre a
coordenação e discentres foi otimizada (e-mail e redes sociais).

100%

AGOS

100% aproveitamento

100%

JUNH A NOV

100% de aproveitamento

AGOST A DEZ

Disciplina ofertadas na modalidade de adaptação e dependência, através da
Portaria DIRETGERAL nº06 2020/2 (em anexo): Anatomia e fisiologia
humana, Parasitologia, Parasitologia Clínica, Microbiologia básica,
Microbiologia clínica I e II, Bioquímica geral e Biofísica, citologia, histologia e
embriologia, Química geral e Química orgânica, Físico-quimica, Imunologia
básica e Imunologia clínica e Abordagem socio-antropológica, políticas
públicas e cultura afro-brasileira.

100%

Estágio

Planejamento dos campos de estágio

75%

JULH A FEV/21

Respeitando os decretos municipais e estaduais, os estágios supervisionados
retornaram em quatidade reduzida de 75% de vagas, obedecendo as
medidas de seguranças e as demandas dos campos conveniados.

TCC

Programação de qualificação e defesa de TCC

100%

DEZ

De acordo com o comunicado institucional sobre TCC, fica suspensa a
apresentação oral - qualificação e defesa do TCC, previamente
agendadas para o final do 2º semestre de 2020.
Está mantida a entrega do artigo científico ESCRITO para os alunos do
último semestre, bem como a composição de banca julgadora.

Práticas nos laboratórios

Avaliar ou solicitar os insumos utilizados nos laboratórios

70%

OUT A DEZ

Aproveitamento de 70% em decorrência do limite de alunos permitido dentro
dos laboratórios e a insegurança de alguns discentes para retornar
presencial.

100%

JULH A DEZ

100% de aproveitamento

AGOS A DEZ

Aproveitamento de 100%.
Habilitação da instituição pelo ensino hibrido, reposição das aulas práticas
referentes ao semestre 2020.1, conforme calendário em anexo e ajuste da
aplicação das provas (100% online), através do sistema Perseus, conforme
calendario de provas.

Realização de reuniões periódicas,
Uso de ferramentas para otimizar a comunicação com os
docentes;
Orientação e supervisão do corpo Atendimentos individuais sempre que necessário;
docente
Divulgação das normas e políticas institucionais;
Promover a execução do planejamento, estimular o professor
quanto ao cumprimento do Plano de Curso/ Proposta Curricular

Atividade permanente com base no relatório da CPA e reuniões
do Coelgiado e NDE
Aprimorar a relação
professor/ aluno criando um mecanismo que proporcione maior
contato com esses alunos, com a presença do coordenador e
membros do NDE;
Propor medidas para melhoria da
-Acompanhamento e Avaliação do processo ensinoqualidade do Curso
aprendizagem do próprio curso;
-Sensibilizar o aluno com relação à autoavaliação, visitando as
turmas para mostrar a importância do processo;
Definir, coletivamente, ações de melhoria do curso

100%

Integração
com
Coordenações dos
Faculdade

Realização de ações conjuntas e interdisciplinares;
Participação nas reuniões periódicas realizadas pela
as
demais
superintendência;
Cursos da
Divulgação dos eventos e ações realizadas para os demais
coordenadores e docentes de outros cursos

100%

AGOS A DEZ

100% de aproveitamento

Organização de eventos em conjunto com o corpo discente e
Planejamento e realização de eventos
docente do curso;
(seminários, oficinas, atividades de
Divulgação dos eventos realizados;
extensão, monitorias e grupos de
Acompanhar as atividades complementares dos alunos
iniciação científica)

100%

SET A DEZ

Foram realizado os seguintes eventos: I Jornada da profissão farmacêutica,
no período de 09 a 10 de dezembro de 2020; "Dezembro Vermelho
Cosmopolita" no período de 15 e 16 de dezembro de 2020, ambas realizadas
pelo plataforma meet. Ademais, 3 ações de extensão: Outubro rosa (Tema:
OUTUBRO ROSA: VAMOS FALAR SOBRE A SAÚDE DA MULHER?),
Novembro azul (NOVEMBRO AZUL: VAMOS FALAR SOBRE A SAÚDE DA
HOMEM?) e Ação SEFA (Outubro rosa e Novembro azul: Todos juntos
apoiamos essa causa).

Elaboração documentos

100%

SET A DEZ

Atas de reuniões de colegiado, NDE e estágio e Elaboração do relatório de
avaliação docente (anual) da CPA.

80%

FEV A JUN

Foram realizadas reuniões com os professores do curso para avaliar o nível
de aprendizado dos alunos e as possiveis ações de melhorias (Teoria e
Prática) e avaliuação do relatório de avaliação docente (anual) da CPA.

Reuniões periódicas no mínimo 01 vezes por semestre

100%

AGOS

100% de aproveitamento

Reuniões periódicas no mínimo 01 vezes por semestre

100%

AGOS

100% de aproveitamento

A elaboração é realizada de acordo com a demanda .

Analisar
os
resultados
de
desempenho dos alunos e definir Elaboração de relatório em conjunto com o corpo docente para
junto
com
os
docentes posterior proposição de ações visando a melhoria na qualidade
conteúdos/estratégias de recuperação do curso
da turma, quando necessário
Realizar reuniões do NDE
Realizar reuniões periódicas
Colegiado

de

Indicadores utilizados como métrica
Indicador

Resultado

Aproveitamento igual a 20% e
menor que 30% em relação as Sem aproveitamento no semestre
ações
Aproveitamento igual a 30% e
menor que 60% em relação as Aproveitamento regular no semestre
ações
Aproveitamento igual a 60% e
Aproveitamento bom no semestre
menor que 90%
Aproveitamento igual a 90% a
Aproveitamento excelente no semestre
100%

