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PLANO DE AÇÃO 

 

1. OBJETIVOS 

Desenvolvimento das funções da Coordenação do Curso de Licenciatura em História 

do IHL-Malês, nos termos previstos no regimento do mesmo, de forma a garantir o 

contínuo atendimento às demandas existentes e a sua plena atuação institucional, 

incluindo: 

• Presidência do Colegiado de Curso; 

• Presidência do Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

• Relação com os docentes; 

• Relação com os discentes; 

• Representatividade do Colegiado nos Orgãos Superiores. 

 

 

2. GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

Na gestão do curso ocorrerá integração entre as suas diferentes instâncias da estrutura 

acadêmica, envolvendo discentes e docentes. Essas instâncias serão representadas pela 

Coordenação e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), ambas em acordo com a 

comunidade que compõe o Curso de Licenciatura em História da Unilab/Malês. 

O NDE do curso é o responsável pelo processo de concepção e atuará na consolidação, 

avaliação e contínua atualização e aprimoramento do Projeto Pedagógico do Curso. É 

composto por um mínimo de 5 (cinco) docentes e tem por presidência nata o Coordenador 

do Curso. O NDE orientará e dará suporte na implantação do projeto pedagógico como 

um todo, atuando no acompanhamento, na consolidação e na atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), realizando estudos e atualização periódica, verificando o 



impacto do sistema de avaliação da aprendizagem na formação do estudante e analisando 

a adequação do perfil do egresso, considerando as diretrizes e as novas demandas do 

mundo do trabalho. 

A coordenação deve acompanhar os procedimentos de avaliação do Projeto 

Pedagógico de Curso, principalmente as interações entre o órgão colegiado do curso 

(também do BH), NDE e dirigentes da IES e de avaliações do Instituto Nacional de 

Ensino e Pesquisa (INEP). 

 

3. FUNÇÕES DA COORDENAÇÃO DE CURSO. 

A Coordenação do Biênio 2021/2023 propõe-se garantir o cabal cumprimento das 

atribuições cometidas pela legislação e normativa às Coordenações de Curso: 

• Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso e do Núcleo 

Docente Estruturante - NDE; 

• Representar o Colegiado do Curso perante as autoridades e órgãos da 

Instituição; 

• Elaborar o quadro de distribuição lectiva e o horário do Curso, tendo por 

referência o calendário acadêmico da Universidade; 

• Orientar e coordenar as atividades do curso; 

• Homologar o aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de 

curso. 

 

4. CONCLUSÃO: 

A coordenação do Colegiado de História do IHL-Malês do Biênio 2021/2023 propõe-

se, estruturalmente, a manter a excelência de gestão das Coordenações que a antecederam, 

na perspectiva de uma contínua construção do projecto de Curso, de Instituto e de 

Universidade pública federal. 

Procurará, enfrentando as dificuldades que continuamente se apresentam ao 

desenvolvimento institucional, manter intacto e seguro o compromisso de garantir aos 

discentes uma formação universitária de qualidade, excelência e de liderança. Ainda que 

compreendendo as particulares dificuldades deste desidério, a Coordenação está confiante 

no empenho de todos os docentes do Curso na construção de tal projecto. 


