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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

 

Organização Didático-Pedagógica 

 

Dimensão 1 

 
 



 

 

DIMENSÃO 1 

Indicador 
 

 
Meta Proposta 2019 

 
Meta atual 

 

    2  
 
1.1 Políticas 
institucionais no âmbito 
do curso 

- Reformular o PPC adequando as 
exigências do PDI , com foco em 
ações que promovam 
oportunidades de aprendizagem 
alinhadas ao perfil do Egresso. 

Manter a adequação do 
PPC ao novo PDI 

Até 2021/2 Contínuo  

Meta – Alcançada – PPC da Estrutura VII, com todas as adequações aprovado em 
Novembro 2020 e Aprovação do novo PPC com a Estrutura Curricular VIII aprovado 
no CONSUP em 20 de maio de 2021. 
 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

 
4 
 
 
1.2 Objetivos do curso 

Inserir no PPC as ações que 
promovem as práticas 
emergentes no campo de 
conhecimento relacionado ao 
curso.  

Manter no texto do PCC a 

inserção de novas práticas que 
já estão sendo realizadas, mas 
não constam no documento.  

Até 2021/2 Contínuo  

Meta – Alcançada – PPC da Estrutura VII, com todas as adequações aprovado em 
Novembro 2020 e Aprovação do novo PPC com a Estrutura Curricular VIII aprovado no 
CONSUP em 20 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

        4 
 
1.3 Perfil profissional do 
egresso 

Contemplar no perfil do 
egresso, ações para 
atender as novas 
demandas do mercado de 
trabalho. 

Manter no texto do PCC o perfil do 
Egresso com as novas demandas do 
mercado de trabalho e elaborar um 
projeto de relacionamento com 
dados atualizados dos egressos. 

Até 2021/2 Contínuo 

 
Meta – Alcançada – Perfil do Egresso traçado no PPC e aprovação do projeto de 
relacionamento com o egresso “O bom Filho à casa torna”. 
 

      
 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

 
3 
 
 
1.4 Estrutura curricular 

Adequar a Estrutura Curricular para 
explicitar claramente a articulação 
entre os componentes curriculares e 
apresentar elementos inovadores 

Manter a Estrutura 
Curricular atualizada 
sempre que necessário  
 

Até 2021/2 Contínuo  

Meta – Alcançada –Estrutura Curricular VIII aprovado no CONSUP em 20 de maio de 
2021 com adequações segundo a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 2019 (*) (1) Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 
Professores para a Educação Básica 



 

 

 

 

 
Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

 
4 
1.6 Metodologia 

Implementar metodologias 
inovadoras no PPC, visando 
a aprendizagem 
diferenciada dentro da área. 

Acrescentar ao PPC 
sugestões metodologias 
ativas de aprendizagem. 

Até 2021/2 Contínuo 

Meta – Alcançada – Elaboração do Manual de Metodologias Ativas pela IES (PDI), 
implementadas parcialmente.  
 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

 
3 
1.5 Conteúdos curriculares 

Diferenciar o curso dentro da 
área profissional e induzir o 
acadêmico ao contato com o 
conhecimento recente e 
inovador. 

Atualizar sempre que necessário 
as ementas à necessidade da 
área profissional 

Até 2021/2 Contínuo 

Meta – Alcançada –Estrutura Curricular VIII aprovado no CONSUP em 20 de maio de 
2021 com adequações segundo a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 2019 (*) (1) Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 
Professores para a Educação Básica). 



 

 

       

 
Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

5 
 
1.7 Estágio curricular 
supervisionado 

Aperfeiçoamento da relação 
entre IES e rede de escolas 
da Educação Básica 
 

Renovar sempre que 
necessário os acordos de 
Cooperação para os estágios.  

Até 2021/2 Semestralmente   

Meta – Alcançada - Acordo de Cooperação Assinado com renovações periódicas 
semestrais.  

  



 

 

     
Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

 
4 
 
1.10 Atividades 
complementares 

Adequação das atividades 
complementares no PPC, 
considerando carga horária, 
a diversidade de atividades e 
de formas de 
aproveitamento e a 
aderência à formação geral 
do discente. (Estrutura VIII)  

Atualizar o PCC em relação 
às atividades 
complementares, inserindo 
mecanismos exitosos e 
inovadores na sua regulação, 
gestão e aproveitamento. 

Até 2021/2 Contínuo 

 
Meta – Alcançada – Regulamento das Atividades Complementares aprovado e em 
execução.  
 

 
 

 



 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

 

3 

 

1.11 Trabalhos de Conclusão 

de Curso (TCC ) 

Divulgação dos regulamentos 

atualizados de apoio à 

produção de TCC; 

acessibilidade e 

disponibilização dos trabalhos 

na internet. 

Manter a divulgação e disponibilização  

o regulamento de TCC de forma digital 

para a comunidade acadêmica na 

plataforma SEI e página do Curso. 

 

Até 2021/2 
 
contínuo 

Meta – Alcançada – Regulamento de TCC aprovado e disponível na página do Curso 
no site da IES 

 

 



 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 
2019 

 

Meta atual 

 
3 
 
 
1.12 Apoio ao discente 

Permanência do 
discente no 
curso até a sua 
conclusão. 
 

Envolver o discente em projetos de 
pesquisa e extensão, que promovam a 
sua permanência no curso.  Estimular a 
participação do discente no Centro 
Acadêmico, e do Centro Acadêmico nas 
atividades do curso. Criar projeto de 
nivelamento dos  discente em relação aos 
conteúdos ensinados no curso. Envolver 
acadêmicos em programas de Bolsas 
Federais e em Créditos institucionais.  

Até 2021/2 Contínuo 

Meta – Alcançada - Acadêmicos encaminhados para atendimento Especializado via 
ATENDEE, envolvimento em programas federais com bolsa auxílio, e possibilidade de 
adesão ao CREDIUNIRG, além de Bolsa de Estágio Remunerado na  instituição  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  Meta atual 



 

 

 

 

 
Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

 
3 
1.16 Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação (TIC) no 
processo ensino-
aprendizagem 

Promoção da interatividade 
entre docentes e discentes, 
possibilitando acesso a 
recursos e/ou materiais 
didáticos, promovendo a 
aprendizagem diferenciada. 

Contemplar interação através 
das TIC para promoção de 
aprendizagem de acordo com a 
necessidade e finalidade da 
mesma. 
Promover ações no Labin com 
Metodologias ativas de 
aprendizagem. 

Até 2021/2 Contínuo 

Meta – Alcançada – A instituição passou a assinar  o pacote do  G Suite – Google que  é 

um conjunto de produtos bem completo do Google que oferece soluções corporativas e que 
são vinculados à plataforma SEI,  utilizada pela IES 

 Meta Proposta 2019 
 

 
4 
 
1.13 Gestão do curso e os 
processos de avaliação 
interna e externa 

 
Reconhecer o trabalho da 
CPA como órgão avaliador 
do Curso. 
 

Participar das avaliações, 
respondendo aos questionários 
elaborados pela CPA. 
Incentivar a avaliação junto aos 
docentes e discentes.  
Analisar os resultados para corrigir 
as deficiências no curso. 

Até 2021/2 Contínuo 

Meta – Alcançada – Avaliações anuais realizadas pela CPA e utilização dos dados para 
melhoria do Curso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

2 
 
1.17 Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) 

 Implantação do AVA na 
instituição  
 

Adequar a portaria nº 
2.117/2019 que  dispõe sobre a 
oferta de carga horária na 
modalidade de Ensino a 
Distância – EAD de até 40% 

Até 2021/2 Contínuo 

Meta – Alcançada – Implantação da plataforma de EAD SAGAH a partir de 2022, com 
treinamentos e páginas já formalizadas   



 

 

 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

4 
 
1.16 Material didático 

Realizar a aquisição e 
atualização permanente 
de equipamentos e 
insumos para o curso. 

Fazer acompanhamento das 
necessidades e solicitação de 
aquisição 
 
Elaborar relatório semestral das 
despesas conforme solicitação e 
atendimento para o curso. 
Encaminhamento do relatório para 
os gestores  

Permanente Permanente  

Meta – Alcançada Parcialmente – Embora tenha sido solicitado e licitado, alguns 
materiais ainda não foram adquiridos ou estão em processo de licitação, como é o caso 
de parte do acervo bibliográfico.  

 

 

 

 



 

 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

 
3 
1.20 Número de vagas 

 
Aumentar o quantitativo 
de ingressantes; 
 

 
Aumentar o quantitativo de 
ingressantes; 
. 

 
Permanente 

Permanente 

Meta – Não Alcançada – Apesar dos Esforços e divulgação e campanhas de captação, 
ainda estamos com a demanda baixa.  
 

 

Indicador 
 

 
Meta Proposta 2019 

 
Meta atual 

3 
 
1.21 Integração com as 
redes públicas de ensino 

 
Manter o convênio com 
as escolas da rede 
públicas de ensino, com 
desenvolvimento de 
Projetos Institucionais e 
Programas Federais. 
 

 
Desenvolver oficinas nas escolas 
referentes às disciplinas práticas 
e projetos do curso e/ou 
Programas Federais. 

Permanente Permanente 

Meta – Alcançada –As disciplinas práticas, pesquisas e os projetos de extensão 
Curricularizadas, são executadas nas escolas parceiras tanto municipais quanto 
estaduais. Há acordo de cooperação técnica firmado nas duas esferas para tais fins.  

 



 

 

  

Indicador 
 

 
Meta Proposta 2019 

 
Meta atual 

5 
 
1.24 Atividades práticas 
de ensino para 
licenciaturas 

Manter as práticas de 
ensino em conformidade 
com as Diretrizes 
Curriculares da Educação 
Básica, da Formação de 
Professores e da área de 
conhecimento da 
licenciatura, em articulação 
com o PPC.  
 

 
 
Aperfeiçoar e manter a teoria e 
prática de forma reflexiva 
durante todo o curso. 

Permanente Permanente 

Meta – Alcançada - As disciplinas práticas, pesquisas e os projetos de extensão 
Curricularizadas, são executadas nas escolas parceiras tanto municipais quanto 
estaduais. Há acordo de cooperação técnica firmado nas duas esferas para tais fins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  Meta atual 

LETRAS 

Corpo Docente e Tutorial 

Dimensão 2 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 Meta Proposta 2019 
 

5 
 
 
2.1 Núcleo Docente 
Estruturante – NDE 
 
 
 

 - Ter um NDE com 5 docentes do 
curso; todos com tempo integral, 
pelo menos 100% de seus 
membros com titulação stricto 
sensu; a coordenadora do curso é 
integrante; e atua no 
acompanhamento, na 
consolidação e na atualização do 
PPC.  

Manter o NDE com 5 
docentes do curso; todos com 
tempo integral, pelo menos 
100% de seus membros com 
titulação stricto sensu; a 
coordenadora do curso é 
integrante; e atua no 
acompanhamento, na 
consolidação e na 
atualização do PPC.  

Permanente  Permanente 

Meta – Alcançada – De acordo com a resolução 012/2022, que aprovou a última 
recomposição do NDE, o núcleo é composto por 5 membros: dois Doutores e Três 
mestres, sendo três desses membros com trabalho em regime de Dedicação Exclusiva 
e dois com tempo integral.   
 

 
 

 
 



 

 

Indicador 
 

 
Meta Proposta 2019 

 
Meta atual 

5 
 
2.3 Atuação do 
coordenador 

Ter um coordenador atuante de 
acordo com o PPC, atendendo 
à demanda existente, 
considerando a gestão do 
curso, a relação com os 
docentes e discentes, e a 
representatividade nos 
colegiados superiores. Gestão 
pautada em um plano de ação 
documentado e compartilhado, 
e administra a potencialidade 
do corpo docente do seu curso, 
favorecendo a integração e a 
melhoria contínua. 

Manter a atuação do 
coordenador de acordo com o 
PPC, atendendo à demanda 
existente, considerando a 
gestão do curso, a relação com 
os docentes e discentes, e a 
representatividade nos 
colegiados superiores. Gestão 
pautada em um plano de ação 
documentado e compartilhado e 
administra a potencialidade do 
corpo docente do seu curso, 
favorecendo a integração e a 
melhoria contínua. 

Continuo 
 
 

Continuo 

Meta – Alcançada – O coordenador é atuante e desempenha sua função atendendo à 
demanda existente, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes e 
discentes, e a representatividade nos colegiados superiores. Gestão pautada em um 
plano de ação documentado e compartilhado 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicador 
 

 
Meta Proposta 2019 

 
Meta atual 

5 
 
2.4 Regime de trabalho do 
coordenador de curso 

Trabalhar com regime integral 
e possibilitar o atendimento 
da demanda, considerando a 
gestão do curso, a relação 
com os docentes, discentes, e 
a representatividade nos 
colegiados superiores, por 
meio da elaboração de um 
plano de ação documentado e 
compartilhado, e o 
planejamento da 
administração do corpo 
docente do seu curso, 
favorecendo a integração e a 
melhoria contínua 

Manter o trabalho do coordenador 
com regime integral e possibilitar 
o atendimento da demanda, 
considerando a gestão do curso, a 
relação com os docentes, 
discentes, e a representatividade 
nos colegiados superiores, por 
meio da elaboração de um plano 
de ação documentado e 
compartilhado e o planejamento 
da administração do corpo 
docente do seu curso, 
favorecendo a integração e a 
melhoria contínua 

Continuo 
 
 

Continuo 

Meta – Alcançada - o trabalho do coordenador com regime integral e possibilita o 
atendimento das  demandas, considerando a gestão do curso a relação com os 
docentes e discentes, e a representatividade nos colegiados superiores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 

Indicador 
 

 
Meta Proposta 2019 

 
Meta atual 

3 
 
2.5 Corpo docente: 
titulação 

- Proporcionar o acesso a 
conteúdo de pesquisa de ponta, 
relacionando-os aos objetivos das 
disciplinas e ao perfil do egresso, 
e incentiva a produção do 
conhecimento, por meio de grupos 
de estudo ou de pesquisa e da 
publicação 

- Criação de GPs do Curso e 
Interdisciplinar.  
 
- Fomentar a pesquisa desde 
os primeiros períodos  

Contínuo  Contínuo 

Meta – Parcialmente – Poucos docentes conseguiram publicar conhecimentos 
substancial neste período atípico, pandêmico  que se estendeu pelos últimos dois anos. 

 

Indicador 
 

 
Meta Proposta 2019 

 
Meta atual 

4 
 
2.6 Regime de trabalho do 
corpo docente do curso 

 - Buscar organizar o trabalho do 

corpo docente de forma que 

permita o atendimento integral 

da demanda existente, 

considerando a dedicação à 

docência, o atendimento aos 

discentes, a participação no 

colegiado, o planejamento 

didático  

 Manter uma organização no 
trabalho do corpo docente de 
forma que permita o 
atendimento integral da 
demanda existente, 
considerando a dedicação à 
docência, o atendimento aos 
discentes, a participação no 
colegiado, o planejamento 
didático  

Continuo  Contínuo 

Meta – Alcançada -  Corpo docente com trabalho organizado de forma que permita o 
atendimento integral da demanda existente 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

4 
 
2.12 Atuação do 
colegiado de curso ou 
equivalente 

Realizar avaliação periódica 
sobre seu desempenho, 
para implementação ou 
ajuste de práticas de gestão 
renovar sempre que 
necessário  
 

 - Reuniões frequentes de 
avaliação dos trabalhos; 

Contínuo Contínuo 

Meta – Alcançada – Colegiado de Curso renovado e atuante e com avaliação continua 
do trabalho para adotar padrões de melhoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

3 
 
 2.16 Produção 
científica, cultural, 
artística ou tecnológica 

- Ampliar o número de 

publicações  para, pelo 

menos, 50% dos 

docentes previstos com 

no mínimo, 1 produção 

por semestre. 

- Incentivar a publicação interna 
tendo como base de pesquisa os 
estágios e programas federais de 
incentivo às Licenciaturas.   

Contínuo.  

Meta –  Alcançada Parcialmente – Embora tenha havido publicações dos docentes no 
período, há ainda a necessidade de ampliar o número dessas publicações embora o 
período atípico vivenciado entre 2020 e 2022 também colaborou para a diminuição das 
pesquisas no campo de linguagens.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

LETRAS 

Infraestrutura 

Dimensão 3 

 
 

 

 

 



 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

4 
 
3.2 Espaço de trabalho 
para o coordenador 

 Organizar o espaço de 

trabalho do coordenador no 

novo bloco administrativo 

- Manter o espaço físico da 
coordenação para atendimento 
ao acadêmico, público externo 
e para trabalhos internos  

Até 2021/2 permanente 

Meta – Alcançada – Espaço de trabalho foi transferido com sucesso e há espaço 
suficiente para as demandas exigidas da função do Coordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Indicador 
 

 
Meta Proposta 2019 

 
Meta atual 

3 
 
 
3.3 Sala coletiva de 
professores 

 - Obter uma sala coletiva 

que além de viabilizar o 

trabalho docente e 

apresentar acessibilidade, 

deva também possuir 

recursos de tecnologias da 

informação e comunicação 

apropriadas para o 

quantitativo de docentes e 

permitir o descanso e 

atividades de lazer e 

integração. 

- Garantir a manutenção de 
uma Central de atendimento  
ao professor ( CAP) com 
equipamentos para uso 
coletivo dos docentes. 
 
Manter a sala Zefinha Louça 
para  o tempo integral e de 
estudos para docentes  e 
discentes 

Até 2021/1 Permanente  

Meta – Alcançada – Além da Sala coletiva de professores, o curso dispõe de uma sala 
para atendimento integral de docentes e discentes vinculados ao curso, e com recurso 
tecnológico disponível 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

 
4 
 
3.4 Salas de aula 

 - As salas de aula possam 

possuir outros recursos cuja 

utilização seja 

comprovadamente exitosa. 

- Manter tudo o que hoje possui (ar 
condicionado, data show, internet 
e outros materiais) 

Contínuo Contínuo 

Meta – Alcançada – Salas de aula com manutenção atualizadas conforme demanda 
possui (ar condicionado, data show, internet e outros materiais) 



 

 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

3 
 
3.5 Acesso dos alunos a 
equipamentos de 
informática 

- Oferecer hardware e software 
atualizados aos acadêmicos,  
- Avaliar periodicamente a 
adequação, qualidade e 
pertinência dos Labins e outros 
equipamentos. 
Manter Wi-fi com qualidade em 
todo CAMPUS 

- Solicitar aos docentes, uma 
lista de softwares de Ensino-
aprendizagem, para aquisição;  
- Manter os equipamentos 
atualizados e em 
funcionamento; 
 - Analisar a qualidade do acesso 
em todo o Campus. 

Até 2021/1 Contínuo 

Meta – Alcançada Parcialmente   -Acesso a internet ilimitada garantido ao acadêmico e 
acesso pago pela instituição a alguns softwares e app porém ainda não e suficiente. 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

1 
 
3.6 / 3.7  
 
 
 
Biblioteca –  
 
 
 
 
 
Bibliografia 
básica e 
Complementar  
por Unidade 
Curricular (UC 

- Elaborar relatório de adequação 
Referendado e assinado pelo NDE, 
comprovando a compatibilidade, em cada 
bibliografia básica que atenda o número de 
vagas autorizadas e a quantidade de 
exemplares por título disponível no acervo  

Atualizar o Relatório de 
adequação referendado e 
assinado e pelo NDE 

Ampliar a bibliografia física existentes e 
adquirir biblioteca virtual com acesso 
irrestrito ao docente e acadêmico 
 

- Ampliar os títulos virtuais nas 
bibliografias para atualizar 
- Divulgar constantemente a 
biblioteca virtual para docentes 
e discentes e incentivar o uso 
de bibliotecas virtuais de 
domínio público 
- Utilizar obras virtuais nas 
bibliografias 

Organização de espaço, na biblioteca, para 
estudo individual que além de viabilizar o 
trabalho discente, apresente 
acessibilidade, e possua recursos de 
tecnologias da informação e comunicação 
e com o mínimo de conforto.  

Garantir local de estudo 
arejado e com espaço 
suficiente para atender, 
confortavelmente a demanda 
de estudos individualizados.  

Adequar espaço físico da biblioteca de 
acordo com as exigências de segurança e 
certificação 

Mante atualizados os alvarás 
do corpo de bombeiros.  
 

 Até 2021/2 Contínuo  

Meta – Alcançada Parcialmente –  
- O relatório referendado pelo NDE foi aprovado e atualizado em 2022 
- - Embora tenha sido solicitado e licitado, parte do acervo bibliográfico ainda não foi adquirido 
ou está em processo de licitação, por outro lado a biblioteca virtual foi adquirida pela instituição, 
inserida no ementário e referendada pelo NDE 
- O espaço físico da biblioteca já dispõe de gabinetes de estudo individual e encontra se com 
as adequações solicitadas no relatório da última visita in loco do CEE  
- Alvará de segurança do Corpo de Bombeiros emitidos. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indicador 

 
 

Meta Proposta 2019 
 

Meta atual 

4 

 

3.9 Laboratórios didáticos de 

formação específica 

Manter em funcionamento os 

laboratórios existentes e 

analisar viabilidade de aquisição 

de novos laboratórios.  

 

Manter em funcionamento os 

laboratórios existentes e analisar 

viabilidade de aquisição de novos 

laboratórios.  

 

Contínuo Contínuo 

Meta – Alcançada Parcialmente – Laboratórios de informática, língua Inglesa  e LABTAU 
em funcionamento mas não houve aquisição de novos laboratórios no período 
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Meta atual 
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3.16 Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) 

 O Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) está 

homologado pela CONEP, 

pertence à própria 

instituição e presta 

atendimento a instituições 

parceiras. 

- Manter no mínimo um docente do 
curso fazendo parte do CEP da 
UnirG 
 
 - Incentivar a busca por orientação 
junto ao NAP para encaminhamentos 
de projetos ao CEP 
 

Até de 2021/1 
 

Permanente  

Meta – Alcançada – CEP em funcionamento e com docente  do curso como membro 
efetivo,  

 

 

Nome e assinatura dos membros do colegiado da coordenação 

Nome Assinatura 

  

  

  

  

  

  

Nome e assinatura dos membros do Núcleo Docente Estruturante 

Nome Assinatura 

  

  

  

  

  

  
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura e carimbo do (a) coordenador (a) do curso 


