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 APRESENTAÇÃO 

Este plano de gestão busca apresentar os principais eixos de ação da 
coordenação no biênio 2021-2022, com o objetivo de contribuir academica-
mente e fortalecer institucionalmente o curso de Relações Internacionais da 
Unilab, Campus dos Malês. O plano de gestão encontra-se em conformidade 
com os princípios da Administração Pública e da gestão universitária efetiva e 
transparente. Além disso, esta gestão será pautada pelo diálogo democrático 
e aberto, buscando a participação coletiva e a divisão equitativa das tarefas 
entre os integrantes do colegiado, considerando o respeito à paridade de gê-
nero e raça.

O plano de gestão a seguir destaca apenas os principais eixos de 
ação da coordenação do curso, que deverá contar com o apoio da vice-coor-
denadora e, principalmente, com a participação e a colaboração ativa de to-
das e todos membros do colegiado de Relações Internacionais. O plano esta 
organizado em três eixos: (1) demandas institucionais externas; (2) operação 
interna; e (3) gestão e discentes. A divisão destes eixos busca apenas facilitar 
sua compreensão, cabe destacar, no entanto, que os eixos são necessaria-
mente complementares, conectados e interdependentes.

PLANO DE AÇÃO

Eixo de Ação Descrição Resultado Espera-
do

DEMANDAS 
INSTITUCIO-
NAIS EXTER-

NAS

- Consolidação dos documen-
tos e processos necessários 
para o reconhecimento do cur-
so.

- Curso reconhecido 
durante o biênio.

- Sensibilização das comuni-
dades docente e discente do 
curso para o ENADE.

- Estudantes aptos e 
confiantes a realizar 
o Enade.



 - Diálogo interinstitucional e 
estabelecimento de aproxima-
ção acadêmicas com outros 
espaços de pesquisa e docên-
cia no campo das RI 

- Troca entre institui-
ções e pesquisado-
res do campo das 
Relações Internacio-
nais.

- Participação nos espaços 
consultivos e decisórios da 
universidade 

- Curso de RI sempre 
representado nos di-
versos espaços.

OPERAÇÃO IN-
TERNA

- Atendimento aos docentes e 
discentes. - Atividades rotineiras 

do curso cumpridas 
dentro dos prazos.

- Apoio ao colegiado de Rela-
ções Internacionais em suas 
atividades regulares.

- Planejamento e participação, 
quando necessário, nas ativi-
dades do Núcleo Estruturante 
do Curso.

- Atividades do NDE 
desenvolvidas.

- Apoio à realização de even-
tos do curso.

- 1 evento anual rea-
lizado.

- Mediação das relações do 
curso com demais instâncias 
da Unilab (IHL, pró-reitorias, 
diretorias, secretarias etc.)

- Boa comunicação 
com os setores da 
universidade.

- Apoio aos processos avaliati-
vos do curso e da instituição, 
sejam internos ou externos.

- Instrumentos de 
avaliação criados e 
utilizados.

- Apoiar as discussões e re-
formulações pedagógicas ne-
cessárias ao curso (reforma do 
PPC, programas de apoio, ex-
tensão, pesquisa etc.)

- PPC reformado.

- Mediação das relações do 
curso com os órgãos estudan-
tis. - Boa comunicação 

com discentes.- Divulgação de informações e 
eventos pertinentes sobre o 
curso.



Com este plano de ação a coordenação busca contribuir para o forta-
lecimento institucional do curso de Relações Internacionais, estabelecendo 
parâmetros mais adequados para seu desenvolvimento acadêmico e peda-
gógico, durante o biênio 2021-2022.

São Francisco do Conde, 12 de janeiro de 2021.

________________________________

Daniel De Luca Reis Costa
(Siape 3000849)

GESTÃO E DIS-
CENTES

- Apoio e orientação nas matrí-
culas de estudantes. - Matrículas finaliza-

das sem maiores in-
tercorrências.

- Divulgação de informações e 
apoio ao engajamento dos es-
tudantes no Enade.

- Estudantes engaja-
dos e cientes da im-
portância do Enade.

- Apoio à inclusão dos/as dis-
centes nos processos avaliati-
vos do curso e da universida-
de.

- Estudantes cientes 
e utilizando os ins-
trumentos de avalia-
ção.


