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1 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO 

 

Este Plano de Ação da Coordenação (PAC) é um recurso para atingir um resultado 

de gestão do curso de nutrição e está disposto às atividades do Coordenador, de acordo 

com o Regimento e com o PDI da instituição. Nele encontra-se nossos objetivos, metas e 

as ações. 

 

2 Objetivos  

 Objetivamos formar nutricionistas de caráter generalista, onde, possa integrar uma 

equipe multiprofissional de trabalho, que esteja qualificado a refletir e intervir nas 

diferentes áreas da Nutrição (Clínica, Saúde Coletiva, Alimentação Institucional, Ensino, 

Pesquisa, Tecnologia, Processamento e Controle de Qualidade de Alimentos, entre 

outras), com percepção crítica da realidade humana, das transformações sociais, 

científicas e tecnológicas.  

3 METAS 

 Acolhimento dos alunos novatos e veteranos 

 Promover atividade extraclasse durante o período letivo. 

 Promover visitas técnicas  

 III Semana de Nutrição  

 Promover Atividades Extensionistas 

 Promover articulação entre os períodos de nutrição   

 Realizar Reuniões com Docentes 

 Realizar Reuniões com NDE 

 Realizar Reuniões com o Colegiado 

 Realizar a revisão dos Planos de Ensino no âmbito do NDE com participação dos 

professores 

 Revisar o PPC no âmbito do NDE  

 Promover uma escuta qualificada dos discentes e docentes 

 Realizar seleção de Monitoria 

 ATUALIZA 2022 

 Realização da IV JAI 

 V Open Door 

4 AÇÕES 

 Acolhimento dos alunos novatos e veteranos- Previamente, o período foi 

pensado e organizado, junto a direção acadêmica e também com os professores. 

No acolhimento dos alunos, fizemos o acolhimento, apresentação da diretora 

acadêmica, coordenação do curso de nutrição e professores. Apresentamos o 

calendário acadêmico e deixamos os alunos apresentarem suas dúvidas.     

 Promover atividade extraclasse durante o período letivo-   



 

 

 Promover visitas técnicas- Organização de Visitas Técnicas 

 III Semana de Nutrição – Realizamos nossa semana de Nutrição, nos dias 29 e 

30 de agosto.  

 Promover Atividades Extensionistas- Continuidade do projeto“ Nutrição 

Consciente: promoção de alimentação adequada e saudável. (Coordenação do 

projeto: Professora Francyele)       

 Promover articulação entre os períodos de nutrição- Realizar de Reunião com 

Representantes de Turmas. Dentre outras ações.     

 Realizar Reuniões com Docentes- Promover reuniões com os docentes no início 

e final do período. 

 Realizar Reuniões com NDE- Promover reuniões com os professores integrantes 

do NDE.   

 Realizar Reuniões com o Colegiado- Promover reuniões com os professores 

integrantes do Colegiado. 

 Realizar a revisão dos Planos de Ensino no âmbito do NDE com participação 

dos professores- revisar Planos de Ensino. 

 Revisar o PPC no âmbito do NDE- revisar PPC.  

 Promover uma escuta qualificada dos discentes e docentes- Escuta atenta as 

necessidades dos alunos e professores. Encaminhar para os setores responsáveis 

de acordo com a escuta. 

 Realizar seleção de Monitoria- promover a seleção dos alunos para a monitoria 

de acordo com as disciplinas que ofertar monitoria.  

 Realizar Minicursos de Férias- Foi realizado o Atualiza EESAP no mês de 

julho.  

 

Profª. Mussara Gomes Cavalcanti Alves Monteiro 

Coordenadora do Curso de Nutrição 


