
AÇÃO DESCRIÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS META - INDICADOR PERÍODO RESULTADO

Atendimento aos discentes

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                                                                                                           

100% JAN A DEZ

Dentre os requerimentos realizados pelos discentes houve 100% de 
aproveitamento. Foram atendidos requerimentos referentes a 2020.2 e 2021.1 

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

A JAN (2022)
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 a 
Diretoria Geral, através dos editais de 2021.1 e 2021.2: Anatomia; Fisiologia 
Humana; Citologia, Histologia e Embriologia; Microbiologia básica; Biofísica; 

Bioquimica; Imunologia Básica; Abordagem socioantropológica; Política 
Públicas; Cultura Afro-Brasileira;  Tecnologia Assistiva; Fisioterapia em UTI, 

Fisioterapia em saúde do idoso, Fisioterapia Desportiva. 

Estágio Supervisionado Planejamento dos campos de estágio 75% FEV A JUN / SET A DEZ

Respeitando os Decretos Estaduais e Municipais, os estágios supervisionados 
retornaram em quantidade limitada, conforme as medidas de segurança e 

orientação dos campos de estágios supervisionado.    Realização de 
planejamento especial para os alunos conluintes, seguindo as orientações 

conforme decreto Lei nº 14.040, de 18  de agosto de 2020

TCC Programação de Qualificação e Defesa de TCC 100% FEV A JUN / SET A DEZ 100% de aproveitamento

COORDENADORA: CYBELLE SILVA DO COUTO COELHO

CARGA HORARIA SEMANAL DESTINADA A COORDENAÇÃO: 15h

CARGA HORARIA SEMANAL DESTINADA A SALA DE AULA: 33h

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO DE FISIOTERAPIA 2021
SEMESTRES: 2021.1 e 2021.2



Aulas Práticas - Laboratórios e Ambnientes
Externos

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

70% JUN / DEZ

Devido a continuidade da Pandemia do COVID-19, a realização das aulas 
práticas sofreram modificações, de acordo com adequação dos ambientes e 

respeito a limitação de número de alunos por laboratório, seguindo as 
orientações de medidas de segurança.                                                                                                                

Obs: Os cenários externos de prática ofertaram um quantitativo de vagas, 
especialmente voltado para o alunos concluintes, limitando o acesso das aulas 

práticas nestes ambientes.

Orientação e supervisão do corpo docente

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

90% FEV A JUN
Atendido com 90% de aproveito - Promover mais treinamentos para fortalecer 

o planejamento; Maior acompanhamento da entrega, divulgação e 
acompanhamento do Plano de Ensino.                                                                                                                                                                                                    

Propor medidas para melhoria da qualidade do
Curso

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

100% JAN A DEZ

Objetivo atendido com aproveitamento de 100%. Ambientação da Instituição 
para aplicação do Ensino Hibrído, realização de reposição de aulas práticas 
referentes a 2020.1 e readequação de aplicação das avaliações formativas 

(100% online) via PERSEUS 

Integração com as demais Coordenações dos
Cursos da Faculdade

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

100% JAN A JUN 100% de aproveitamento

Planejamento e realização de eventos (seminários,
oficinas, atividades de extensão, monitorias e
grupos de iniciação científica)

Organização de eventos em conjunto com o corpo discente e docente do curso;
Divulgação dos eventos realizados;
Acompanhar as atividades complementares dos alunos

90% JAN A JUN / AGO A DEZ

Foram realizado os seguintes eventos:  Live "A fisioterapia nas dificuldades do 
mercado de trabalho e adaptações que a pandemia trouxe", realizado no dia 13 

de janiero de 2021, por via plataforma meet. Ademais, 3 ações de extensão: 
Outubro rosa (Tema: OUTUBRO ROSA: VAMOS FALAR SOBRE A SAÚDE 

DA MULHER?), Novembro azul (NOVEMBRO AZUL: VAMOS FALAR SOBRE 
A SAÚDE DA HOMEM?) e Ação multidisciplinar na SEFA (Outubro rosa e 

Novembro azul: Todos juntos apoiamos essa causa).                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Elaboração documentos A elaboração é realizada de acordo com a demanda . 100% JAN A DEZ
Elaboração de atas de reuniões de colegiado, NDE, estágio supervisionado e 

relatório docente.



Analisar os resultados de desempenho dos alunos e
definir junto com os docentes conteúdos/estratégias
de recuperação da turma, quando necessário

Elaboração de relatório em conjunto com o corpo docente para posterior 
proposição de ações visando a melhoria na qualidade do curso

80% MAR 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).  

Avaliação de Relatório de Avaliação Docente Anual, baseado na CPA. 

Realizar reuniões do NDE Reuniões periódicas no mínimo 02 vezes por semestre 100% JAN A DEZ
Foi realizada 01 reunião extraórdinária em agosto de 2020.                        

Aproveitamento 100% - realização de reunião 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

Indicador Resultado

Aproveitamento igual a 20% e
menor que 30% em relação as
ações

Sem aproveitamento no semestre

Aproveitamento igual a 30% e
menor que 60% em relação as
ações

Aproveitamento regular no semestre

Aproveitamento igual a 60% e
menor que 90% 

Aproveitamento bom no semestre

Aproveitamento igual a 90% a
100% 

Aproveitamento excelente no semestre

Indicadores utilizados como métrica


