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 APRESENTAÇÃO  

 

Com o objetivo de apoiar as atividades do curso de graduação em Relações 
Internacionais, faz-se necessária a apresentação de um plano de gestão para o cargo 

de vice-coordenação de Relações Internacionais a ser executado no biênio 2021-
2022.  

O presente plano de gestão foi construído em conformidade com os 
princípios da Administração Pública e da gestão universitária efetiva e transparente a 

fim de fortalecer o curso de Relações Internacionais da Unilab/Campus dos Malês.  

O plano de gestão tem como objetivo principal apresentar os eixos de ação 
prioritários ao longo do mandato de vice-coordenação em apoio à coordenação do 

curso. Portanto, ele foi estruturado em três eixos, a saber: (1) demandas 
institucionais externas; (2) operação interna; e (3) gestão e discentes. É importante 

ressaltar que a divisão em eixos é meramente metodológica com o objetivo de 
facilitar a visualização do plano, todavia, os eixos são interligados e complementares. 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

Eixo de Ação Descrição Resultadoa Esperadoa 

DEMANDAS 
INSTITUCIONAIS 

EXTERNAS 

- Consolidação dos documentos e 
processos necessários para o 

reconhecimento do curso. 

- Curso reconhecido 
durante o biênio. 

- Sensibilização das comunidades 

docente e discente do curso para o 
ENADE. 

- Estudantes aptos e 

confiantes a realizar o 
Enade. 

OPERAÇÃO 
INTERNA 

- Substituição da coordenação do 

curso quando for necessário. 

- Curso de RI sempre 

representado nos diversos 

espaços. 

- Apoio à coordenação nas atividades 
regulares do curso. - Atividades rotineiras do 

curso cumpridas dentro 

dos prazos. 

- Apoio ao colegiado de Relações 

Internacionais em suas atividades 
regulares. 

- Planejamento e participação, quando - Atividades do NDE 



 

necessário, nas atividades do Núcleo 

Estruturante do Curso. 

desenvolvidas. 

- Apoio à realização de eventos do 
curso. 

- 1 evento anual realizado. 

- Mediação das relações do curso 

com demais instâncias da Unilab (pró-

reitorias, diretorias, secretarias etc.) 

- Boa comunicação com 

os setores da 

universidade. 

- Apoio aos processos avaliativos do 
curso e da instituição, sejam internos 

ou externos. 

- Instrumentos de 
avaliação criados e 

utilizados. 

- Apoiar as discussões e 

reformulações pedagógicas 
necessárias ao curso (reforma do 

PPC, programas de apoio, extensão, 
pesquisa etc.) 

- PPC reformado. 

GESTÃO E 

DISCENTES 

- Mediação das relações do curso 

com os órgãos estudantis. - Boa comunicação com 

discentes. - Divulgação de informações e 

eventos pertinentes sobre o curso. 

- Apoio e orientação nas matrículas 
de estudantes. 

- Matrículas finalizadas 
sem maiores 

intercorrências. 

- Divulgação de informações e apoio 

ao engajamento dos estudantes no 
Enade. 

- Estudantes engajados e 

cientes da importância do 
Enade. 

- Apoio à inclusão dos/as discentes 

nos processos avaliativos do curso e 
da universidade. 

- Estudantes cientes e 

utilizando os instrumentos 
de avaliação. 

 

Portanto, baseando-se no desenvolvimento deste plano de ação, espera-se 

auxiliar a coordenação no pleno desenvolvimento de suas atribuições, bem como o 
fortalecimento do curso de Relações Internacionais durante o biênio 2021-2022. 

 
 

São Francisco do Conde, 05 de janeiro de 2021. 
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