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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  

 Organizar o EESAP na praça 

 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 

 Realizar Minicursos de Férias  

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- os alunos fizeram 

suas atividades individuais e em grupos extraclasse. Na disciplina de Saúde 

Coletiva, visitaram os Conselhos de Saúde dos seus municípios.    



 

 

 Promover visitas técnicas- Os alunos do P4 e P5, foram observar a rotina, 

estrutura da fabricação de pães na Fábrica de Pães Dutrigo (Pão de Mel), sob a 

supervisão da professora Francyele (Disciplina- Tecnologia dos Alimentos)   

 Organizar o EESAP na praça- Foram realizadas reuniões com a coordenação, 

professores e alunos para pensar as ações no dia do evento. Foi realizada as 

orientações nutricionais, sensibilização em relação aos dez passos de uma 

alimentação saudável, avaliação nutricional de todos que desejaram saber o IMC, 

bem como, foi distribuído receita e alimentos funcionais para a comunidade.       

 Promover Atividades Extensionistas- Estímulo aos alunos e professores a 

participar dos projetos de extensão. Lançamento do edital e seleção dos alunos do 

projeto “ Nutrição Consciente: promoção de alimentação adequada e saudável. 

(Coordenação do projeto: Professora Francyele)       

 Promover articulação entre os períodos de nutrição- Organização de equipes 

para realizar as atividades do EESAP na praça, as equipes foram, diversificadas 

entre os diversos períodos do curso. Realização de Reunião com Representantes 

de Turmas. Dentre outras ações.     

 Realizar Reuniões com Docentes- Foi realizada reuniões com os docentes no 

início e final do período. 

 Realizar Reuniões com NDE- Foi realizada reuniões com os professores 

integrantes do NDE.   

 Realizar Reuniões com o Colegiado- Foi realizada reuniões com os professores 

integrantes do Colegiado. 

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

dos professores- Foi feita a revisão dos Planos de Ensino. 

 Revisar o PPC no âmbito do NDE- realizar a revisão do PPC.  

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

necessidades dos alunos e professores. Foi feito encaminhamentos para os setores 

responsáveis de acordo com a escuta. 

 Realizar seleção de Monitoria- Foi realizada a seleção dos alunos para a 

monitoria da disciplina Métodos de Análise e Composição dos Alimentos.  

 Realizar Minicursos de Férias- Foi pensado o Atualiza EESAP para o mês de 

julho.  

5 Conclusão 

 Nossas ações foram bem-sucedidas durante o período de 2022.1, pois, 

conseguimos realizar com êxito nossas ações para o referido período.  

Guarabira – PB, 12 de julho de 2022. 

 

Profª. Mussara Gomes Cavalcanti Alves Monteiro 

Coordenadora do Curso de Nutrição 


