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APRESENTAÇÃO 

Este Manual possui a função principal de orientar a respeito das normas e 

procedimentos da Coordenadoria de Curso de Pós-Graduação. Nesse sentido, 

o Manual preocupou-se em tornar as normas institucionais  acessíveis ao 

Coordenador, bem como outros tópicos relevantes para o esclarecimento da 

regulamentação de atividades específicas. 

Para fins de clareza, o Manual divide-se em três partes. A primeira versa sobre 

normas e procedimentos, a segunda apresenta instrumentos de trabalho e a 

terceira apresenta as instruções operacionais. 

Desse modo, espera-se contribuir para que o Coordenador e todos os 

profissionais envolvidos com o Curso, professores, alunos, funcionários possam 

contar com um texto prático e útil para a consulta no seu trabalho cotidiano.  

 

1  O CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO  (UNIEURO) 

O Centro Universitário Euro-Americano iniciou  suas atividades em 24 de agosto 

de 1998 como Faculdade Euro-Americana, foi  credenciada como Centro 

Universitário Euro-Americano (UNIEURO) pela portaria MEC nº 996, de 14 de 

abril de 2004 e recredenciada  pela Portaria Nº 856 do Ministério da Educação, 

publicada no Diário Oficial da União em 12 de setembro de 2013. 

O UNIEURO tem como objetivo ser um centro propulsor de educação e cultura 

e buscar a excelência no ensino em todos os cursos e programas  por meio de 

convênios e/ou intercâmbios com organismos e agências nacionais e 

internacionais para estágios profissionais, atividades científicas e tecnológicas, 

capacitação do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, investimento na 

infraestrutura e ampliação e atualização do acervo bibliográfico. 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
Reitor: Prof Dr Edson Luis Zangrando Figueira 

Pró-Reitor Acadêmico: Prof. Dr. Arlindo Abreu de Castro Filho 

Coordenação de Pós Graduação e Extensão: Prof. Dra. Alinne Martins Ferreira 
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ENDEREÇOS 

Unidade Asa Sul 

SCES trecho O, conjunto 5, Av. Das Nações Sul, Brasília-DF 

CEP: 70.200-001 

Telefone: (61) 3445-5888 

 

Unidade Águas Claras 

Av. das Castanheiras, lote 3.700 – Águas Claras- DF 

CEP: 71.900-100 

Telefone: (61) 3445-5888 

 

Unidade Asa Norte 

SGAN 916, conj. D, Brasília-DF 

CEP 70.790-160 

Telefone: (61) 3445-5888 

 

 

2 NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 

2.1 O Estatuto do UNIEURO e a Coordenadoria 

 

Os cursos de pós-graduação Lato sensu, em nível de especialização, ofertados 

nos termos da Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, regem-se pela 

Resolução  CONSU Nº 003/2015, de 07 de dezembro de 2015,  e demais normas 

emanadas do Conselho Universitário (CONSU), submissos ao Estatuto e 

Regimento Geral do Unieuro.  

São objetivos dos cursos de pós-graduação lato sensu aprofundar estudos em 

disciplinas, matérias ou campos específicos do saber para a formação de 

especialistas em áreas profissionais ou para a docência em nível superior, 

visando ao enriquecimento da competência técnico-científica do educando.  
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Os cursos de pós-graduação, em nível de especialização, são ofertados pelo 

Unieuro na  modalidade  presencia. Podem ter acesso aos cursos de pós-

graduação Lato sensu apenas os diplomados em cursos superiores.  

Todos os cursos ofertados pela Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

(CPG), foram propostos por  professores, dirigentes e professores convidado do 

Unieuro, os quais apresentaram um projeto pedagógico, ao qual foi atribuída 

uma planilha financeira.  A planilha financeira retrata também a remuneração do 

coordenador de curso e dos docentes pertencentes ao quadro de professores. 

 

Ao coordenador de curso de pós-graduação Lato sensu compete as tarefas de 

planejamento, gestão acadêmica e administrativa inerentes ao curso de sua 

responsabilidade.  Portanto, as  atividades de sua competência estão definidas 

nesse manual elaborado pelo CPG e aprovado pelo Conselho Universitário 

(CONSU). 

 

2.2  Requisitos Essenciais e Funções do Coordenador do Curso 

 

Titulação, comando, dedicação ao Curso e espírito gerencial (qualificação 

diretiva) são, portanto,  requisitos básicos para a indicação de um dirigente de 

Curso.  

 

2.3  Perfil Profissional 

O Coordenador deve exercer suas funções nas atividades diárias, no convívio 

com alunos, professores, funcionários e dirigentes da Instituição, deve 

Requisitos Básicos para o 
desempenho do 

coordenador

Ser mestre ou Doutor, 
titulação indicada pelo 

MEC.

Ter eficaz competência 
gerencial.

Dispor de horas para 
dedicar-se ao Curso, 

podendo ministrar aulas 
para maior envolvimento  

com os alunos.
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conquistar,  pela integridade e dedicação no cumprimento de suas obrigações, a 

confiança de todos. O bom coordenador deve apresentar as seguintes 

características: 

2.3.1 capacidade e habilidade para o desenvolvimento do seu curso, ter 

competência e  cumprir com as atribuições definidas no Regimento Interno da 

CPG e nos indicadores e padrões de qualidade fixados pelo MEC 

Como gestor de processos está envolvido com: 

 

      2.3.2. O exercício da liderança por parte do Coordenador de Curso é uma das 

principais condições para o sucesso do curso.  

      O Coordenador poderá realizar, também, atividades complementares como 

seminários, encontros, jornadas, e palestras ministrados por estudiosos, 

pesquisadores e escritores  relacionados com a área de conhecimento do seu 

Curso, sob aprovação da Administração Acadêmica.  

      O Coordenador deve possuir características e comportamentos básicos do líder: 

CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTOS 

Honestos Controlados  

 Confiáveis Conciliadores 

Proativos e criativos Confiantes 

Exemplares Enérgicos 

Administração e Gestão 
Pedagógica de Curso: 

representação do curso 
e articulação e 

integração com a CPG

Gestão documental: 
PPC, Regulamentos do 

Curso e  Plano de 
Ensino

Gestão de Pessoas: 
professores e dos 

alunos.

Acompanhamento e 
controle dos registros 

acadêmicos.

Fornecimento de 
informações para 

instâncias superiores.
Relações Públicas.

Marketing
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Compromissados Criteriosos 

Bons ouvintes Tolerantes 

Respeitoso Empáticos 

Encorajadores Envolventes 

Positivos  

 

2.3.3 O coordenador deve ser empreendedor, já que o empreendedorismo é pré-

requisito para o exercício de funções gerenciais. Os líderes empreendedores 

podem transformar cenário das Instituições em um ambiente dinâmico, inovador, 

em que todos -alunos, professores, funcionários e dirigentes- tenham prazer em 

estudar, aprender, fazer, pesquisar. 

O coordenador empreendedor deve: 

 

 

3  ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR 
 

O Coordenador de Curso deve ser  reconhecido no exercício de seu trabalho por 

sua atitude estimuladora, proativa,  participativa, articuladora. Deve empenhar-

se para que seu Curso seja um êxito. Com o seu trabalho ele faz com que os 

docentes e os discentes constituam um grupo dedicado e entusiasmado. É 

ser ousado, gosta de 
quebrar regras e correr 

riscos, mas também sabe 
ser moderado e não põe 

tudo a perder.

ser autoconfiante e 
transmite credibilidade.

ser persistente. ser intuitivo e analítico.

não ter medo de errar e 
planejar formas de 

ultrapassar os possíveis 
obstáculos.

inspirar os outros e criar 
uma rede de 

colaboradores.

ter inicicativa e adotar 
ações proativas.

não sentir-se dentro de 
uma empresa ou de uma 
área específica, sentir-se 

dentro do mercado.

saber vender sua ideia. gostar do que faz..
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preciso que ele inspire otimismo e positividade, creia no que faz; demonstre estar 

a serviço daqueles que realizam o Curso, zele pelas boas condições de trabalho 

de sua equipe. 

 

3.1 Atribuições Acadêmicas 
As funções acadêmicas sempre estiveram mais próximas das atenções do 

Coordenador de Curso. Para uma boa gestão acadêmica o Coordenador deve: 

 

       

3.1.1 Responsabilizar-se pela elaboração e execução do Projeto Pedagógico do 

Curso  (PPC) para a realização dessa tarefa ele precisa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estabelecer, com clareza, os 
fundamentos e os objetivos do 
curso que lhe dão identidade

guardar vínculo com a missão, 
com os objetivos, com a vocação 

e com os princípios do Projeto 
Institucional e do Plano de 

Desenvolvimento Institucional 
(PDI)

atualizar o  Projeto Pedagógico 
quando fizer necessário

Considerar os padrões e 
indicadores de qualidade fixados 

pelo MEC.

Considerar, para a atualização do  
PPC,  as exigências profissionais 
do mercado de trabalho ou do 

campo científico
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      3.1.2 Elaborar a grade do curso conforme a disponibilidade dos professores e 

das necessidades do mesmo.  

 

 

        

3.1.3 Promover reuniões com os professores, a fim de  discutir os planos de ensino 

Das  disciplinas   ( ementas,  objetivos,  conteúdos  programáticos,        metodologias, 

processo de avaliação e referências), trabalhar para  que estejam de acordo com o  

Projeto Pedagógico do Curso.  

 

Fazer levantamento da 
disponibilidade de horário 

dos professores.

Analisar a aderência dos 
professores às disciplinas.

Verificar se o professor 
apresentou problemas com 

relação aos conteúdos, 
relações com a turma ou com 

alguns alunos.

Encaminhar a grade  
Administração Acadêmica.

Depois de elaborada a grade, 
enviá-las aos professores  e 
solicitar ciência e o aceite.
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      3.1.4 Manter contato constante com o corpo discente e o corpo docente para 

promover o bom andamento do curso.  

 

 

 

 

      Para o desenvolvimento atrativo das atividades acadêmicas, a utilização da 

tecnologia educacional é indispensável.  A Associação Brasileira de Tecnologia 

Educacional (ABT) definiu  que a utilização da tecnologia educacional não é algo 

Fazer reuniões com os 
professores, solicitar-lhes 
que elaborem o plano de 
Ensino de acordo com o 

modelo dado.

Entregar ao professor as 
ementas e a bibliografia 
que devem constar no 

Plano.

Indicar-lhes que devem 
ser claros na elaboração 
dos critérios de avaliação 

e que devem seguir as 
normas da Instituição.

Solicitar que incluam, no 
plano, as atividades 

interdisciplinares, quando 
aplicado.

Solicitar que indiquem, 
com clareza, a 

metodologia a ser 
utilizada.

Explicar que o 
cronograma deve ser 

realizado de acordo com o 
Calendário Acadêmico.

Promover reuniões dos 
alunos com os 

professores para leitura 
detalhada dos Planos de 

Ensino

Acompanhar o 
desempenho dos 

discentes.

Fazer reuniões com os 
representantes de turma 
para detectar possíveis 

problemas.

Informar-se sobre a 
relação docente-discente.

Reorientar as atividades 
pedagógicas para sanar 
problemas detectados

Manter constante relação 
com os docentes do 

curso, ter o professor 
como parceiro.

Conscientizar o professor 
da responsabilidade 
conjunta para o bom 

atendimento do aluno.

Sugerir o 
desenvolvimento atrativo 

das atividades 
acadêmicas.
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que somente se tenha de fazer com o uso de equipamentos, ou seja, com a 

utilização do hardware com configuração adequada. A maioria dos problemas do 

desencanto das aulas repousa na débil concepção do software utilizado pelos 

docentes, na falta de vivência por parte dos professores com aquilo que o aluno 

estuda. Promover atividades interdisciplinares. 

 

3.1.5  Ser  responsável  pela  qualidade  e  pela  regularidade  das   avaliações 

Desenvolvidas em seu Curso e orientar o corpo docente a seguir o cronograma 

do curso, o qual deverá ser entregue a CPG 15 (quinze) dias antes do início  

das aulas.  

 

3.1.6 Solicitar aos professores que despachem com celeridade os processos de 

regime domiciliar e outros processos. 

 

3.1.7 Ser responsável pela orientação e acompanhamento dos monitores posto 

que da qualidade do trabalho dos monitores pode depender o sucesso do Curso. 

Selecionar disciplinas que exijam a colaboração de monitores é tarefa do 

Coordenador. O importante é que o monitor não apenas atue junto ao professor, 

mas que também seja elemento de ligação entre a Coordenação do Curso e o 

alunado, exercendo, portanto, tarefas  de colaboração.  

 

      3.1.8 Ser responsável pelo engajamento de professores e alunos em programas 

e projetos de extensão universitária. É a extensão que aproxima as instituições 

da sociedade, seja por meio de cursos, de programas especiais, ou pela 

prestação de serviços. Pela extensão, a instituição faz-se presente para a 

sociedade.  A responsabilidade social das instituições educacionais pode muito 

Avisar aos alunos que devem alcançar nota 7.0 para a aprovação e 75% 
de frequência nos módulos.

Avisar sobre os procedimentos para depedência em disciplinas e seu 
custo.

Indicar os critérios para a elaboração do trabalho de conclusão do 
curso.
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bem ser exercitada por meio dos programas de extensão universitária. 

 

      3.1.9 Participar ativamente do processo de avaliação do Curso, articulando-se 

com a CPA; 

 

      3.1.10 Respeitar a distribuição da carga horária do curso, conforme mencionado 

no PPC. 

 

      3.1.11 Informar aos professores o horário das aulas de acordo com o 

funcionamento do Curso. Verificar a frequência dos docentes e estimulá-los para 

que sejam assíduos já que a aula é o horário nobre de serviço da Instituição. 

Conversar com o aluno que se ausenta frequentemente permitirá ao 

Coordenador orientá-lo e sugerir soluções para alguns problemas apresentados, 

evitando assim possíveis evasões. Verificar também  se as ausências dos 

discentes são generalizadas, pois estas indicam descontentamento com a 

disciplina ou com o Curso. Caso seja detectado algum problema, reorientar as 

atividades ou métodos de ensino. 

 

      3.1.12 Acompanhar o Regime Domiciliar que é assegurado  (desde que a 

natureza da disciplina admita) nas seguintes situações: gestantes, durante o 

período de três meses, iniciado a partir do 8º mês de gravidez  e portadores de 

afecções indicadas no Decreto - Lei Nº 1.044-69. O reconhecimento desse 

direito, por parte da IES, não exime o estudante do compromisso com os  

estudos e com a avaliação da aprendizagem. Pedir aos professores que 

indiquem as atividades a serem realizadas assim que receberem os processos. 

As solicitações de exercícios domiciliares e de trancamentos devem ser feitos 

via protocolo. 

 

      3.1.13 Analisar os processos de aproveitamento de estudos e encaminhá-los à 

Secretaria Acadêmica. O aproveitamento de disciplinas de cursos de pós-

graduação poderá ocorrer em até 20% da carga horária total da matriz curricular 

do curso em comento. Serão aproveitados os estudos concernentes às 

disciplinas componentes do currículo de cursos de pós-graduação autorizados 

ou reconhecidos, concluídas com aprovação. Para solicitar o aproveitamento de 
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estudos, o aluno deve entregar o histórico escolar e as ementas das disciplinas 

cursadas emitidos pela IES na qual se encontrava matriculado. Não cabe pedido 

de aproveitamento de estudos em disciplinas de curso que o aluno realize em 

outras IES concomitantemente ao curso do UNIEURO.  Nos processos de 

aproveitamento de estudos  considerar se o número de horas das disciplinas 

corresponde ao dos cursos do UNIEURO ou perfazem a porcentagem exigida 

pela legislação vigente. 

 

      3.1.14 Promover a Interdisciplinaridade.  Para Pereira  a  Interdisciplinaridade 

“pode ser traduzida em tentativa do homem conhecer as interações entre mundo 

natural e a sociedade, criação humana e natureza, e em formas e maneiras de 

captura da totalidade social, incluindo a relação indivíduo/sociedade e a relação 

entre indivíduos. Consiste, portanto, em processos de interação entre 

conhecimento racional e conhecimento sensível, e de integração entre saberes 

tão diferentes, e, ao mesmo tempo, indissociáveis na produção de sentido da 

vida. Um ensino pautado na prática interdisciplinar pretende formar alunos com 

uma visão global de mundo, aptos para articular, religar, contextualizar, situar-se 

num contexto” 2009, p. 1 

       

 3.1.15 A interdisciplinaridade é a faculdade metodológica de ensino e 

aprendizagem, por meio de temáticas agregadas de vários 

componentes/conteúdos curriculares, com efeito sistematizador dos 

conhecimentos básicos ou específicos, e deve ser preocupação dos docentes 

em seus planejamentos de atividades acadêmicas.  

 

 
3.1.16 Buscar promover a interligação aos projetos de iniciação científica que 

estão em execusão na Instituição. Entende-se a iniciação científica como a 

aproximação aos novos conhecimentos técnico-científicos, que buscam colocar 

o aluno de graduação em contato com grupos/linhas de pesquisa, e também, 

proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador experiente, a aprendizagem 

de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento do 

pensar cientificamente e da criatividade. O UNIEURO incentiva a iniciação 

científica por meio de programas e projetos específicos, de modo a fortalecer o 
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processo de ensino/aprendizagem e permitir aos agentes educacionais vínculos 

permanentes com a produção e aplicação do conhecimento. 

 

3.1.17 Ser responsável pelo engajamento de professores e alunos em 

programas e projetos de extensão universitária. É a extensão que aproxima as 

instituições da sociedade, seja por meio de cursos, de programas especiais, ou 

pela prestação de serviços. Pela extensão, a instituição faz-se presente para a 

sociedade.  A responsabilidade social das instituições educacionais pode muito 

bem ser exercitada por meio dos programas de extensão universitária. Participar 

das reuniões de coordenadores convocadas pela CPG. 

 

3.2  Atribuições Gerenciais ou Administrativas 

    3.2.1 Biblioteca 

 

▪ Observar a atualização constante da bibliografia do curso, 

mantendo contatos com a responsável pela biblioteca para 

atualizar a bibliografia do Projeto Pedagógico indicada pelos 

professores e informar essas alterações aos alunos. 

▪ Ajudar no  controle do acervo mantendo a biblioteca informada 

sobre qualquer alteração no andamento do curso. 

▪ Solicitar a compra de novos livros, quando individuais, por meio de 

memorandos dirigidos ao responsável pelo setor. 

▪ Oferecer suporte pedagógico e aplicar advertência nos casos do 

não cumprimento das normas da biblioteca por parte dos seus 

alunos. 

 

3.2.2 Comissão Própria de Avaliação – CPA 

▪ Colaborar com a CPA no desenvolvimento das avaliações do 

Curso. 

▪ Sensibilizar os estudantes durante o processo avaliativo, 

esclarecendo os objetivos dos instrumentos de avaliação. 

▪ Analisar os resultados e compartilhá-los com o corpo docente e 

com os alunos para buscar possíveis soluções. 

▪ Elaborar projetos e novas metas a serem alcançadas para sanar 
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os problemas levantados. 

▪ Implementar e acompanhar o desenvolvimento do planejamento. 

▪ Analisar, com a CPA, os relatórios de avaliação externa 

desenvolvidos pelo MEC, para as providências cabíveis; 

▪ manter a comunidade acadêmica do curso informada sobre as 

providências tomadas em relação às avaliações da CPA e as do 

MEC. 

 

 

 

3.2.3 Núcleo de Apoio Docente e Discente (NADD) 

▪ Verificar sobre os problemas encontrados nas turmas e solicitar as   

medidas cabíveis. 

▪ Encaminhar, ao NADD, os alunos que apresentem algum problema 

para que possam  receber orientação. 

▪ Solicitar capacitação, atualização e sensibilização dos docentes 

quando a situação o exija. 

▪  Elaborar projetos e novas metas a serem alcançadas para sanar 

os problemas levantados. 

▪ Solicitar ao NADD a seleção, contratação ou demissão de 

professores. 

 

3.2.4 Setor de Comunicação 

▪ Comunicar, com antecedência, os eventos que serão realizados 

pelo Curso, para que possam ser divulgados. 

▪ Solicitar reserva do espaço a ser usado e dos recursos necessários 

para o evento. 

 

3.2.5 Núcleo de Extensão 

▪ Divulgar, entre os professores, as comunicações do Núcleo.  

 

3.2.6 Núcleo de Pesquisa 

▪ Verificar as linhas de investigação científica e divulgá-las. 

▪ Divulgar, entre os professores, as comunicações do Núcleo.  
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3.2.7 Núcleo de Tecnologia e Informação – NTI            

▪ Orientar o corpo docente para que solicite e reserve, com 

antecipação, os laboratórios de informática. 

▪ Orientar os professores para que elaborem e entreguem ao NTI as 

listas de softwares a serem instalados. 

 

 

3.2.8  Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

▪ Manter o Coordenador de Pós-Graduação informado do 

andamento do Curso e das ocorrências que possam influir, positiva 

ou negativamente no desempenho institucional. 

▪ Enviar os planos de ensino referentes as turmas ativas. 

▪ Comunicar que alunos solicitaram disciplinas especiais, quais as 

disciplinas, códigos das disciplinas. 

▪ Orientar os alunos sobre a necessidade do cumprimento das datas 

indicadas no calendário acadêmico para as distintas solicitações. 

▪ Acompanhar a situação dos formandos e mantê-los informados 

para que nada impeça a graduação. 

▪ Consultar a CPG quando houver necessidade de tomar decisões 

que envolvam outros setores ou o nome da Instituição. 

▪ Providenciar relatórios oficiais quando solicitados. 

▪ Comparecer a todas as convocações realizadas pela CPG. 

▪ Cumprir as determinações estabelecidas.  

 

3.2.9  Recursos Humanos 

▪ Encaminhar os novos professores a CPG para que se informem 

sobre sua remuneração e sobre a documentação necessária para 

efeito de prestação de serviço.  

▪ Enviar memorandos indicando sobre o desligamento de 

professores do programa. 

▪ Orientar os professores caso apresentem alguma dúvida 

relacionada com o funcionamento do setor.  

▪ Analisar as solicitações de justificativas de faltas do corpo docente.  
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▪ Compete ao coordenador de curso informar aos docentes do curso 

que o pagamento das atividades só é liberada mediante a entrega 

das pautas das disciplinas e as respectivas freqüências e notas. 

Lembrando que essa liberação fica condicionada a programação 

do Departamento de Contas á pagar (para docentes convidados) e 

ao fechamento da folha (para docentes institucionais). 

                        

 

3.2.11 nstalações  

 Supervisionar sistematicamente as instalações, os laboratórios e os 

equipamentos disponíveis para o bom andamento do curso.     

 

               3.3  Atribuições Relativas a Relações Públicas 

▪ Articular-se com as organizações públicas e empresariais da 

comunidade, com o objetivo de atrair parceiros para convênios. 

▪ Dar atenção aos clientes (internos: alunos; externos: organizações 

da sociedade) e parceiros (professores/funcionários); procurar 

ouvir suas sugestões para a melhoria dos serviços do Curso. 

▪ Participar dos principais eventos de interesse do curso e das 

profissões dele decorrentes. 

▪ Reservar horários, diários ou semanais, para atendimento dos 

alunos, professores, empresários e demais pessoas da 

comunidade; a organização de seu  horário é importante para a 

eficiência e eficácia de seu desempenho. 

 

      

 3.4 Atribuições Relacionadas com o Marketing 

  O Coordenador deve estar atento às constantes inovações, às   

demandas e aos indicadores  do mercado pois são eles que permitirão a 

atualização e permanência do Curso. Para isso ele deve: 

▪ Adequar o currículo e criar eventos educacionais de acordo com a 

exigência do mercado, sem perder de vista as diretrizes 

curriculares nacionais e os parâmetros de qualidade exigidos pelo 

MEC. 
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▪ Conquistar e cativar o cliente. 

▪ Criar ambientes favoráveis. 

▪ Manter informações visuais sobre o seu curso seja nas áreas de 

convivência, nas áreas de apoio ou até mesmo fora da Instituição. 

▪ Valorizar a Instituição junto à comunidade desenvolvendo um bom 

Relacionamento, criando serviços gratuitos que favoreçam o 

atendimento a pessoas e instituições. 

▪ Promover a fidelidade dos alunos do Curso e manter o cadastro de 

concluintes. 

▪ Participar dos principais eventos de interesse do curso e das 

profissões dele decorrentes. 

 

                3.5 Atribuições Relacionadas com a Ouvidoria 

▪ Apurar e responder aos questionamentos da Ouvidoria no prazo 

máximo de 24h; quando esse prazo for insuficiente, informar ao 

Ouvidor o prazo em que poderá prestar as informações exigidas; 

 Analisar as sugestões e correções apontadas pela Ouvidoria, para 

aplicação imediata ou a ser planejada mediante ações e metas, a 

serem submetidas, quando for o caso, à Pró-reitoria; 

 Manter a comunidade acadêmica do curso informada sobre as 

providências tomadas em relação às queixas, reclamações e 

sugestões transmitidas pela Ouvidoria. 

 

 

 

 

 

 

 4 INSTRUÇÕES OPERACIONAIS 
 

 

Funções do Coordenador: 



20 

 

1 – Atividades Didático/Pedagógicas  

 

1.1 - Coordenação da elaboração / atualização e acompanhamento da implantação 

do PPC; 

1.2 - Supervisão da Estrutura do Curso;  

1.3 - Supervisão dos Procedimentos de avaliação do Curso;  

1.4 – Estimular programas de Iniciação Científica, Ações Interdisciplinares e 

Monitoria. 

 

2- Avaliação Institucional 

2.1 - Participação nas ações de avaliação interna e externa do curso;  

2.2 - Elaboração de planos estratégicos e implementação das ações de melhorias 

para sanar as deficiências identificadas. 

3- Gestão Financeira 

3.1- Articulação para realização de convênio. 

4 - Calendário acadêmico 

4.1- Acompanhamento do cumprimento do calendário 

a) início e fim das aulas; 

b) eventos específicos do curso; 

c) avaliações 

5- Divulgação do Curso 

5.1- Promoção de ações para divulgação do Projeto Pedagógico e do Curso para 

professores e alunos. 

6- Relações Públicas 

6.1- Participação em eventos institucionais e externos: 

a) promove interna e externamente a IES;  

b) mantém a atualização com o mercado de trabalho. 

7- Decisão 

7.1- Despacho ágil e fundamentado dos processos e pleitos do curso. 
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8- Corpo Docente 

8.1 - Indicação e seleção de professores aptos para as aulas ofertadas pelo curso; 

8.2 - Controle de frequência dos professores; 

8.3 - Atendimento e solução de problemas dos professores; 

8.4 - Coordenação das reuniões de professores;  

8.5 - Avaliação do desempenho dos professores.  

9- Corpo Discente  

9.1 - Recepção dos alunos no início das aulas; 

9.2 - Análise dos processos abertos pelos discentes;  

9.3 - Coordenação da eleição e atuação dos representantes de turma;  

9.4 - Atendimento e solução de problemas dos alunos;  

9.5 - Acompanhamento da frequência, visando evitar evasão e repetência;  

9.6- Acompanhamento nas atividades de Trabalho de Conclusão de Curso; 

10-Infraestrutura 

10.1- Supervisão das condições das salas de aula e laboratórios para a execucão 

das aulas;  

10.2- Supervisão das condições dos equipamentos (conservação e manutenção); 

10.3- Proposição de compra/adequação do acerco bibliográfico; 

10.4-  Supervisão das condições do acervo bibliográfico. 
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