
                
           INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS - CAMPUS DOS MALÊS 
        PLANO DE GESTÃO PARA O CARGO DE VICE COORDENAÇÃO DO     
COLEGIADO DO CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS.  
 

 1.Dados Gerais:  

Paulo Gomes Vaz 
SIAPE: 3062986 
 
1.2 Período da gestão: 
Biênio ( Junho 2022- junho 2024) 

 

2. O plano de ação do vice coordenador do curso de relações internacionais tem como 
objetivos gerais inteirar-se dos assuntos relacionados ao curso e promover o diálogo 
salutar e dinâmica proativa, seguindo as diretrizes e eixos do projeto inicial da unilab,  
quais sejam: Interiorização,  Internacionalização  e Interdisciplinaridade para  que se 
possa valorizar e consolidar na pratica as epistemologias do Sul e os saberes e práticas 
africanas e afro-brasileira.  Para isso, “será necessário articular e ultrapassar o plano do 
local para o global, do regional para o nacional, do nacional para o internacional e de um 
só continente para o intercontinental”. 

O referido plano de ação do vice coordenador do curso, entende que para atingir a 
excelência, a semelhança dos cursos vinculados ao Instituto de humanidades e letras, a 
vice coordenação buscará resgatar a boa convivência entre docentes, técnicos 
administrativos e discentes da Unilab. No entanto o plano de ação está dividido em eixos 
abaixo:  

 

Ações  
 

Descrição  Estratégias    Resultado  
Esperado               

 
 
Atendimento 
aos discentes  

Acolher as 
demandas e 
atender de 
acordo com as 
possibilidades 

Compartilhar as 
demandas em 
reuniões 
pedagógicas, 
conselhos de 
classe e de 
colegiado 

 
Atender as 
demandas  

 
 
Reunião do 
colegiado do 
curso 
 
 

Discutir e 
propor soluções 
para as matérias 
em demanda, 
aprovar planos 
de ensino, 
horários e 
distribuição de 

 
Reuniões 
ordinárias e 
extraordinárias 
sobre as 
demandas do 
curso. 

 
Cumprir o 
 Cronograma 
de reuniões.  



aulas, visitas 
técnicas, etc 

Estabelecer a 
divisão social de 
tarefas 

Incentivar a 
produtividade  

Desburocratizar 
as atividades 
dos docentes    

 
Produtividade 

 
 
 
Reestruturar 
atividades de 
Extensão e 
Curricularização 
da Extensão  
 

Propor 
imediatas sobre 
a 
implementação 
da 
curricularização 
da extensão no 
PPC do curso. 

 
Promover o 
diálogo entre os 
diversos 
segmentos do 
curso sobre a 
curriicularização 
da Extensão   
 
 

 
 
 
Reforma do 
PPC 

 
  

   

 

 

   São Francisco do Conde, 15 de junho de 2022. 

     

       ________________________ 

        Paulo Gomes Vaz 
         (SIAPE: 3062986) 
 


