COORDENADORA: CYBELLE SILVA DO COUTO COELHO
CARGA HORARIA SEMANAL DESTINADA A COORDENAÇÃO: 15h
CARGA HORARIA SEMANAL DESTINADA A SALA DE AULA: 20h

SEMESTRES: 2020.1 e 2020.2
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO DE FISIOTERAPIA 2020
AÇÃO

Atendimento aos discentes

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS
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

META - INDICADOR

PERÍODO

RESULTADO

100%

JAN A DEZ

Dentre os requerimentos realizados pelos discentes houve 100% de aproveitamento. Foram atendidos requerimentos
referentes a 2019.2 e 2020.1 que necessitavam de reunião de Colegiado. A comunicação entre a coordenação e
discentres foi otimizada (e-mail, perseus, comunicados fixados nos murais e redes sociais).

Elaboração dos horários

Elaboração de lotação docente;
Elaboração de avaliações formativas, de acordo com o calendário acadêmico
(1ª e 2ª NPC, 2ª Chamada e NEF)

100%

DEZ (2019) A JUN (2020) / DEZ (2020) A JAN
(2021)

100% de aproveitamento

Disciplina em adaptação e dependência

Realizar levantamento entre as turmas para montar a oferta de disciplinas

100%

JAN E SET

Oferta das seguintes disciplinas de adaptação e dependência, segundo os editais de 2020.1 e 2020.2: Microbiologia
básica, Bioquimica, Imunologia Básica, Farmacologia, Fisioterapia Pneumofuncional, Fisioterapia Der
matofuncionalFisioterapia em Saúde da Mulher, Anatomia Humana, isiologia, Genética Básica, Processos Patológicos,
Fiisoterapia em UTI, Tecnologia Assistiva, Fisioterapia em Saúde do Idoso e Fisioterapia Desportiva.

Nivelamento avançado

Definição de disciplinas a serem ofertadas e sugestão do docente

0%

FEV A JUN / SET A DEZ

Estágio Supervisionado

Planejamento dos campos de estágio

30%

FEV A JUN / SET A DEZ

TCC

Programação de Qualificação e de Defesas

80%

JUN / DEZ

Devido a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da
Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID- 19); no
Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, assinado pelo Governador do Estado do Pará, que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento à Pandemia e na Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, do Ministério de Educação, que dispõe
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do
novo coronavírus - COVID-19, dia 17 de março a Faculdade Cosmopolita suspendeu as aulas presenciais e
imediatamente iniciou atividades remotas, logo, as atividades de nivelamento foram suspensas .

Devido a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da
Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID- 19); no
Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, assinado pelo Governador do Estado do Pará, que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento à Pandemia e na Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, do Ministério de Educação, que dispõe
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do
novo coronavírus - COVID-19, dia 17 de março a Faculdade Cosmopolita suspendeu as aulas presenciais e
imediatamente iniciou atividades remotas, logo, as atividades de TCCI contemplaram apenas na entrega da
proposta do Projeto de Pesquisa ao Docente resposável pela disciplina.

0%

FEV A JUN

Devido a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da
Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID- 19); no
Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, assinado pelo Governador do Estado do Pará, que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento à Pandemia e na Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, do Ministério de Educação, que dispõe
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do
novo coronavírus - COVID-19, dia 17 de março a Faculdade Cosmopolita suspendeu as aulas presenciais e
imediatamente iniciou atividades remotas, logo, as aulas práticas (externas e internas) foram suspensas até
mudança de cenário epidemiológico.

90%

JAN A DEZ

Atendido com 90% de aproveito
Promover mais treinamentos para fortalecer o planejamento;
Maior acompanhamento da entrega, divulgação e acompanhamento do Plano de Ensino.
OBS: Devido a pandemia, encontros / reuniões foram mediadas por meio da Plataforma Google Meet.

70%

JAN A JUN

Objetivo atendido com aproveitamento de 70%, pois a Instituição estava se adequando ao Modelo de Ensino Híbrido,
maneiras de aplicação das Avaliações Instituicionais de forma remota e acompanhamento das dificuldades no
processo de ensino-aprendizagem encontradas pelos docentes e discentes durante este período.
Meta: Melhorar o processo avaliativo do ensino aprendizagem do discente; Elaboração do Cronograma de
Reposição de Aulas Práticas

100%

JAN A JUN / AGO A DEZ

100% de aproveitamento

70%

JAN A DEZ

Foram realizadas:
Encontros por via remota, denominado Live Cosmopolita via Instagram, com as seguintes temáticas: "Novas
abordagens da Fisioterapia durante a Pandemia da COVID-19" e "Atuação fisioterapêutica: um novo contexto de
mercado de trabalho";
Ciclo de Palestras da Fisioterapia: " Novas práticas de tratamento", por via Plataforma Meet..
Evento em alusão ao dia do Fisioterapeuta "Contemplando as narrativas profissionais do principal: Você!", com
inscrições via google forms e realizado via plataforma google meet.

100%

MAR A DEZ

Elaboração do Plano de Contigência devido a Pandemia do COVID-19, ata de NDE, colegiado e Estágio
Supervisionado.

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

50%

JAN A DEZ

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).

Realizar reuniões do NDE

Reuniões periódicas no mínimo 02 vezes por semestre

100%

FEV A JUN / SET A DEZ

Foi realizada 01 reunião extraórdinária em março de 2020. Arpoveitamento de 100% - realização semestral.

Realizar reuniões periódicas de Colegiado

Reuniões periódicas no mínimo 02 vezes por semestre

100%

FEV A JUN / SET A DEZ

Aproveitamento de 100% - realização de reunIão semestral

Aulas Práticas - Laboratórios e Ambnientes Externos

Orientação e supervisão do corpo docente

Propor medidas para melhoria da qualidade do Curso

Integração com as demais Coordenações dos Cursos da Faculdade

Avaliar ou solicitar os insumos utilizados nos laboratórios e programação de
atividades em cenários externos.

Realização de reuniões periódicas;
Uso de ferramentas para otimizar a comunicação com os docentes;
Atendimentos individuais sempre que necessário;
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;
-Acompanhamento e Avaliação do processo ensino-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

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

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

Elaboração documentos

A elaboração é realizada de acordo com a demanda .

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%

