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CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS 

ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO - EESAP 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
PLANO DE AÇÃO 

 
Vigência: janeiro 2020 a dezembro de 2020.  

  

Plano de ação: Meio pelo qual a gestão acadêmica, representada pelo 

coordenador de curso de Bacharelado em Educação Física, especifica e 

acompanha as ações a serem desenvolvidas durante o curso a cada 

semestre, envolvendo suas funções, as funções dos docentes e dos técnicos 

administrativos vinculados ao curso. As ações apresentadas para o primeiro 

ano são voltadas para a ações acadêmicas e fortalecimento do curso de 

Educação Física. Ao longo dos demais anos do curso, ações mais 

direcionadas a gestão política institucional e de infraestrutura serão 

implementadas, contudo, conforme a necessidade as ações serão 

modificadas e adequadas a realidade atual. 

 

2020.1 

Ação 

(o que?) 

Etapa 

(Como?) 

Responsável 

(quem?) 

Urgência Prazo de 

Início 

Planejamento para 

início do semestre 

letivo 

Seleção docente e avaliação da ações 

desenvolvidas no semestre anterior 

Coordenação de 

Curso 

Alta 07/01/2020 

Planejamento de 

atividades acadêmicas 

de ensino, pesquisa e 

extensão para o 

semestre 

Planejamento das ações e atividades 

acadêmicas do curso com NDE, 

Colegiado e docentes do curso. 

Coordenação de 

Curso 

Alta 10/01/2020 

Planejamento das 

aulas práticas a 

serem realizadas 

no curso 

Reunião com NDE e com Colegiado 

de curso para deliberação.  

Coordenação 

de Curso 

 

Alta 

21/01/2020 

Planejamento da 

semana 

pedagógica para 

início do 

semetres 

Reunião com NDE para definição de 

temas e palestras a serem tratados 

Coordenação 

de Curso 

 

Alta 

23/01/2020 

Planejamento 

para o 

enfrentamento da 

Pandemia 

Reunião com docentes do curso para 

deliberação sobre temas e palestras 

Coordenação 

de Curso 

 

Alta 

17/03/2020 

Avaliação das 

estratégias de 

enfrentamento à 

Pandemia 

Reunião com docentes do curso para 

deliberação sobre temas e palestras 

Coordenação 

de Curso 

 

Alta 

01/04/2020 



 
Acompanhamento e 

avaliação das 

atividades 

desenvolvidas no 

curso  

Reunião com Colegiado de Curso para 

avaliação crítica.  

Coordenação de 

Curso 

Média 28/04/2020 

Reuniões ordinárias 

para acompanhamento 

e avaliação do 

semestre letivo. 

Acompanhamento permanente das ações 

acadêmicas planejadas para o semestre 

Coordenação de 

Curso 

Média 05/05/2020 

Planajemento quanto à 

elaboração das 

atividades avaliativas 

de finalização do 

semestre 

Reunião com docentes do curso Coordenação de 

Curso 

Média 26/05/2020 

Planejamento quanto 

às atividades de 

finalização do 

semestre 

Reunião com todos os docentes para 

realização de avaliação crítica 

Coordenação de 

Curso 

Média 29/05/2020 

Avaliação do semestre Acompanhamento e avaliação das 

atividades desenvolvidas no semestre 

Coordenação de 

Curso 

 

Alta 

09/06/2020 

Prazo de 

Término 

Prazo Realizado Concluída Dias de 

atraso 

Status 

10/06/2020 Cumprido SIM - Finalizado 

Observações 

 

 

 

2020.2 

Ação 

(o que?) 

Etapa 

(Como?) 

Responsável 

(quem?) 

Urgência Prazo de 

Início 

Planejamento para 

início do semestre 

letivo 

Seleção docente e avaliação da ações 

desenvolvidas no semestre anterior 

Coordenação de 

Curso 

Alta 02/07/2020 

Debate sobre revisão e 

atualização do PPC 

Reunião com NDE Coordenação de 

Curso 

Alta 07/07/2020 

Planejamento de 

atividades acadêmicas 

de ensino, pesquisa e 

extensão para o 

semestre 

Planejamento das ações e atividades 

acadêmicas do curso com NDE, 

Colegiado e docentes do curso. 

Coordenação de 

Curso 

Alta 14/07/2020 

Planejamento da 

semana 

pedagógica para 

início do 

semetres 

Reunião com NDE para definição de 

temas e palestras a serem tratados 

Coordenação 

de Curso 

 

Alta 

18/07/2020 

Avaliação das 

estratégias de 

enfrentamento à 

Pandemia 

Reunião com docentes do curso  Coordenação 

de Curso 

 

Alta 

28/07/2020 

Continuidade das 

estratégias 

pedagógicas para 

o enfretamento 

da Pandemia 

Reunião com docentes do curso  Coordenação 

de Curso 

 

Alta 

04/08/2020 



 
     

Planejamento dos 

eventos aplicáveis ao 

curso 

Reunião com Colegiado de Curso para 

debate e deliberação.  

Coordenação de 

Curso 

Média 04/08/2020 

Avaliação dos eventos 

e ações acadêmicas 

desenvolvidas 

Reunião com NDE, Colegiado e docentes 

do curso 

Coordenação de 

Curso 

Alta 21/09/2020 

Reuniões ordinárias 

para acompanhamento 

e avaliação do 

semestre letivo. 

Acompanhamento permanente das ações 

acadêmicas planejadas para o semestre 

Coordenação de 

Curso 

Média 25/09/2020 

Planajemento quanto à 

elaboração das 

atividades avaliativas 

de finalização do 

semestre 

Reunião com docentes do curso Coordenação de 

Curso 

Média 27/10/2020 

Planejamento quanto 

às atividades de 

finalização do 

semestre 

Reunião com todos os docentes para 

realização de avaliação crítica 

Coordenação de 

Curso 

Média 18/11//2020 

Avaliação do semestre Acompanhamento e avaliação das 

atividades desenvolvidas no semestre 

Coordenação de 

Curso 

 

Alta 

15/122020 

Prazo de 

Término 

Prazo Realizado Concluída Dias de 

atraso 

Status 

19/12/2020 Cumprido SIM - Finalizado 

Observações 

 

 
 Todas as ações citadas acima podem ser alteradas para adequação das atividades letivas. 

 
 
 
 

 
 



 

 


