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1. O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CURSO 
 Conforme preconiza a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), o 
desenvolvimento de modelos e práticas de gestão, em especial aqueles associados ao uso das novas 
tecnologias da informação, provocam grandes transformações nos processos de gestão das IES, em todos os 
níveis. Do mesmo modo, a implementação de modelos de gestão democrática, profissionalizada e inovadora 
bem como a modernização e qualificação institucional são amplamente reconhecidas, como condições para 
superar as práticas tradicionais e para promover um desenvolvimento qualitativo do ensino superior particular.  
 Neste cenário, um coordenador de Curso deverá estabelecer os diferenciais de qualidade do curso, em 
articulação com os dirigentes, professores, alunos e funcionários, tendo como referência a missão, os 
objetivos, a vocação e os princípios do projeto institucional. Um projeto assim concebido, singular em suas 
características, poderá servir de base para outros cursos, desde que não se esqueçam as especificidades 
próprias de cada Instituição.  
 De acordo com estas diretrizes, foi concebido o relatorio de atuação da coordenação do Curso Superior 
em Tecnologia em Processos Gerenciais. Nele, foram tidas como base as dimensões indicadas pelo estudo 



 

publicado pela ABMES em seu caderno 8, que demonstra que as principais areas que abrigam as atividades e 
responsabilidades na atuação de um Coordenador, quais sejam: 

• funções pedagógicas;  
• funções políticas;  
• funções estratégicas 
• funções gerenciais;  

 A partir destas áreas, são apresentadas as atividades e propostas da coordenação do curso, que ora é 
exercida pela professora Patricia Andréa da Silva Oliveira, Administradora, Mestre em Administração, docente 
há 18 anos e com experiencia de 13 anos no mercado de trabalho. 

2. O PAPEL DO COORDENADOR DE CURSO NA INSTITUIÇÃO  
 O conceito de coordenação de curso começou a ser definido principalmente após a Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB) nº 9.394/96. A lei vigente anterior (nº 5.540/66) exigia a existência dos departamentos de curso 
no âmbito do ensino superior, como a menor estrutura acadêmica. No entanto, a partir da publicação da LDB, 
a lei vigente anterior deixa de existir.  
 Apesar de não haver consenso total entre os especialistas da área sobre todas as funções, 
responsabilidades e atribuições da Coordenação de Curso, é possivel compreender através de leitura da 
legislação que cabe à própria IES definir em seu Projeto Pedagógico, de forma detalhada, as responsabilidades 
desse setor e do coordenador de curso.  
 Na Faculdade Nova Roma, as atividades do Coordenador do Curso abrangem desde o 
acompanhamento e atualização permanente do Projeto Pedagógico, até o gerenciamento do desenvolvimento 
cotidiano do Curso. Nesse aspecto, destacam-se: a formulação de planos de ensino semestrais, a preparação 
de horários acadêmicos semestrais, a alocação de professores para as disciplinas, a análise de prontuários de 
alunos e de ingressantes transferidos, o acompanhamento do desenvolvimento semestral, o preparo e 
supervisão geral de avaliações de caráter integrado, o controle de estágios e de trabalhos de conclusão de 
curso. Também são desenvolvidas atividades referentes aos processos de avaliação institucional, de acordo 
com diretrizes da instituição e atendimento a solicitações da administração superior quanto aos aspectos 
didático-pedagógicos e gerenciais.  
 

3. ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS DO COORDENADOR DE CURSO 
Regimentalmente, o Coordenador do Curso tem ainda as seguintes atribuições: 
I- Presidir e coordenar as atividades do Colegiado; 
II- Executar e fazer executar as decisões do Colegiado e normas emanadas de órgãos superiores; 
III- Fornecer aos órgãos competentes subsídios para a organização do calendário acadêmico e 

elaboração do horário de aulas dos cursos; 
IV- Solicitar ao Coordenador a que esteja vinculada determinada disciplina ou módulo, as providências 

necessárias à integração da mesma no plano didático do Curso e fornecimento do professor; 
V- Zelar pelo cumprimento dos horários previstos para o curso e administrar suas alterações; 
VI- Exercer a supervisão didático-pedagógica e disciplinar do respectivo curso, zelando pela qualidade 

do ensino e adequação curricular; 
VII- Orientar a matrícula e renovação de matrícula dos alunos do curso; 
VIII- Acompanhar e controlar os registros dos procedimentos acadêmicos e integralização curricular; 



 

IX- Despachar os requerimentos dos alunos acerca de procedimentos acadêmicos, de acordo com o 
regimento; 

X- Supervisionar a frequência e o cumprimento das atividades docentes dos professores que atuam no 
curso; 

XI- Coordenar os trabalhos de planejamento e avaliação do curso;  
XII- Desenvolver programas de capacitação docente conforme diagnóstico de necessidades;  
XIII- Desenvolver programas de orientação e acompanhamento pedagógico ao discente; 
XIV - Desenvolver programas de planejamento acadêmico; e 
XV- Exercer outras atribuições decorrentes de sua competência ou que lhe sejam delegadas pelos 

órgãos superiores. 
O Coordenador do Curso participa ativamente da gestão acadêmica nos seguintes órgãos colegiados: 

Nucleo docente estruturante e Colegiado de Curso (os quais presidirá). Pode-se observar os critérios de 
participação e suas atribuições em cada órgão através de consulta ao Regimento Interno da Faculdade Nova 
Roma. 

FUNÇÕES PEDAGÓGICAS 

 As funções institucionais do coordenador têm relação com o sucesso e a qualidade do curso. O 
coordenador tem uma responsabilidade coletiva, junto aos alunos e professores, de obtenção de boas notas 
no Exame Nacional dos Cursos. A partir do desempenho na prova, é possível apontar necessidades de 
modificações no projeto pedagógico do curso. 

 O coordenador deve ser responsável, pelo menos em parte, pela empregabilidade dos alunos, o que 
começa  ainda durante o curso, através da procura por boas parcerias para estágios, que resultariam em 
empregos para os egressos. Outra responsabilidade do coordenador é criar um ambiente de estimulo ao 
aprendizado através do engajamento docente e do envolvimento dos alunos na vida acadêmica, despertando 
atitudes e posturas adequadas ao ambiente profissional. 

ATUALIZAÇÃO DA PRATICA E PROMOÇÃO DO ENGAJAMENTO DOCENTE 

 Realização de Reuniões De Curso (atribuições I, Xe XV) 
 Promoção da Atualização Docente (atribuições VI e XII) 
 Verificação da Frequencia e estimulo a parceria dos docentes ( atribuição X) 

PROMOÇÃO DO ENVOLVIMENTO DISCENTE 

 Estímulo à Participação dos alunos em eventos extraclasse (atribuições XIII e XIV) 
 Promoção de atividades interdisciplinares (atribuições IV, XIII e XIV) 
 Promoção de políticas de ensino inovadoras (atribuições XI e XIV) 
 Programação de atividades para o período de férias (atribuições XI e XIV) 
 Estímulo ao Programa "aluno solidário" (atribuição XIII) 

FUNÇÕES POLÍTICAS 

O profissional que se torna coordenador de curso deve ser um líder reconhecido na área pelos seus pares 
coordenadores, pelos professores e pelos alunos. É importante que ele seja referência em sua área em nível 
local, regional, nacional ou até mesmo internacional. Esse reconhecimento pode ser adquirido por meio de 
artigos publicados, ações políticas internas e externas à IES, conferências e simpósios aos quais compareceu. 



 

Esse reconhecimento deve ser levado como exemplo para professores e alunos, e confere uma liderança 
natural ao coordenador. Além disso, por ser referência na área, ele pode contribuir para o enriquecimento do 
curso. 

O coordenador possui também um papel motivacional para professores e alunos, por meio de uma atitude 
estimuladora, proativa, participativa e articuladora. É a pessoa que estimula os docentes e discentes a 
crescerem e melhorarem, e comemora as vitórias do curso junto a eles. 

Outra função política diz respeito à representação interna e externa do coordenador. Ele deve fazer parte dos 
colegiados acadêmicos, a fim de defender os interesses do curso e ser o elo com os alunos. Quanto à 
representação externa, ele é um dos protagonistas na visibilidade do curso fora da IES e frente a sociedade, 
por meio da participação de eventos e ações que dizem respeito a cada curso 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A COMUNIDADE 

 Atuação em Responsabilidade Social (atribuições XIII e XIV) 
 Compromisso Com A Preservação Da Cultura (Atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais) 
 Estímulo a Ações De Inclusão Social e Educação Inclusiva (Atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais) 

DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO CURSO ANTE A SOCIEDADE 

 Visitas e palestras em empresas parceiras (Atribuições III, VI e XV)  
 Estímulo à Divulgação Do Curso Pelos Docentes 

FUNÇÕES GERENCIAIS 

O coordenador de curso é também o responsável pela supervisão das instalações físicas, dos laboratórios e 
dos equipamentos utilizados no curso, além de indicar a necessidade de aquisição de livros e compras de 
materiais necessários as particularidades do curso. Instalações adequadas às demandas do curso e de 
qualidade são elementos essenciais para a uma educação de excelência e contribuem para aumentar a 
satisfação dos alunos e dos professores. 

Conforme o Regimento da Faculdade Nova Roma, cabe também ao coordenador do curso em âmbito 
gerencial: 

GERENCIAMENTO DA PERFORMANCE E ATUAÇÃO DOCENTE 

 Gerenciamento do cumprimento de horarios (atribuição V) 
 Acompanhar e controlar os registros dos procedimentos acadêmicos e integralização curricular (Atribuição VIII) 
 Executar e fazer executar as decisões do Colegiado e normas emanadas de órgãos superiores (Atribuição II) 

 

GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS DISCENTES 

 Orientar a matrícula e renovação de matrícula dos alunos do curso; (atribuição VII) 
 Despachar os requerimentos dos alunos acerca de procedimentos acadêmicos, de acordo com o regimento 

(atribuição IX) 
 Fornecer aos órgãos competentes subsídios para a organização do calendário acadêmico e elaboração do 

horário (atribuição III) 



 

FUNÇÕES ESTRATÉGICAS 

As funções estratégicas dizem respeito a manutenção da credibilidade e perenidade do curso e o zelo pelo 
bom nome da Instituição. Neste momento, o coordenador atua como parceiro estratégico institucional, 
colaborando para a construção de diferenciais que projetem a Faculdade Nova Roma ante as demais.  

ESTIMULO AS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS DE EXTENSÃO  

 Apoio e valorização da atuação do Núcleo Psicopedagogico 
 Apoio e valorização da atuação do Núcleo de Extensão e empregabilidade 
 Apoio e valorização da atuação da Empresa Júnior 

 

PARTICIPAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS PARA A INSTITUIÇÃO 

 Convenios e ações junto aos parceiros de negócios 
 Parceria no atendimento as demandas do setor comercial e financeiro 
 Gestão voltada para a melhoria continua das avaliações institucionais 
 Gestão voltada para a melhoria continua da satisfação do aluno 

  



 

4. REALIZAÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO EM 2019 
 

DIMENSÃO AÇÕES 
INDICADORES 

QUALITATIVOS 
 

INDICADORES 

QUANTITATIVOS 
DISPONÍVEL EM 

FUNÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

 

ATUALIZAÇÃO DA 

PRATICA E 

PROMOÇÃO DO 

ENGAJAMENTO 

DOCENTE 

 

Realização de Reuniões 

De Curso --------------------- 

Promoção da Atualização 

Docente ---------------------- 

Verificação da Frequencia 

e estimulo a parceria dos 

docentes ----------- 

 

OK 

 

OK 

 

 

OK 

 

2/SEMESTRE (4) 

 

1/SEMESTRE (2) 

 

 

SEMANAL 

 

ATAS NA 

SECRETARIA 

RELATORIO DOS 

CURSOS TEC 

RELATORIOS 

COORD 

PEDAGOGICA 

PROMOÇÃO DO 

ENVOLVIMENTO 

DISCENTE 

 

Estímulo à Participação 

dos alunos em eventos 

extraclasse ------------------ 

Promoção de atividades 

interdisciplinares- ---------

----------- 

Promoção de políticas de 

ensino inovadoras --------- 

Programação de 

atividades para o período 

de férias ---------------------

- 

Estímulo ao Programa 

"aluno solidário" ----------- 

 

 

 

OK  

 

OK 

 

 

OK 

 

 

OK  

 

 

OK 

 

PROPORCIONAR ACUMULO 

DE10 PONTOS NO 

PASSAPORTE 

5/ANO 

 

 

RODAS DE CONVERSA 

 

 

OFERECIDOS 8 CURSOS 

 

 

PUBLICADO EDITAL DE 

MONITORIA 

EDITAL 

PASSAPORTE 

ACADEMICO 

 

RELATORIO DOS 

CURSOS TEC 

 

RELATORIO DOS 

CURSOS TEC 

 

RELATORIO DOS 

NUCLEOS 

 

REGISTROS COM A 

COORDENAÇÃO 

PEDAGOGICA 

FUNÇÕES 

POLÍTICAS 

 

REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES JUNTO A 

COMUNIDADE 

 

Atuação em 

Responsabilidade Social -

---------------------------------

- 

 

 

Compromisso Com A 

Preservação Da Cultura -- 

  

 

 

 

OK 

 

 

 

OK  

 

 

 

 

 

DIA DA RESPONSABILIDADE 

SOCIAL E FEIRINHA DE 

LIVROS 

 

 

DIA DO BAOBA 

ARRAIA ZE RUMANO 

ANIVERSARIO NOVA ROMA 

DIA DA CONSCIENCIA 

NEGRA 

 

RELATORIO DOS 

CURSOS TEC 

 

 

 

RELATORIO DOS 

CURSOS TEC 

 

 

 



 

Estímulo a Ações De 

Inclusão Social e 

Educação Inclusiva -------- 

 

 

OK 

 

 

 

PARCERIA COM A ONG 

“NÓS PODEMOS SIM” 

 

 

RELATORIO DOS 

CURSOS TEC 

DIVULGAÇÃO E 

PROMOÇÃO DO 

CURSO ANTE A 

SOCIEDADE 

 

Visitas e palestras em 

empresas parceiras -------

Estímulo à Divulgação Do 

Curso Pelos Docentes----- 

 

OK 

 

OK 

 

5 PALESTRAS REALIZADAS 

 

ENTREVISTAS CONCEDIDAS 

POR DOCENTES DO CURSO 

 

RELATORIO DOS 

CURSOS TEC 

RELATORIO DOS 

CURSOS TEC 

FUNÇÕES 

GERENCIAIS 

 

GERENCIAMENTO DA 

PERFORMANCE E 

ATUAÇÃO DOCENTE 

 

Gerenciamento do 

cumprimento de horarios  

 

 

 

 

 

Acompanhar e controlar 

os registros dos 

procedimentos 

acadêmicos e 

integralização curricular  

 

 

Executar e fazer executar 

as decisões do Colegiado 

e normas emanadas de 

órgãos superiores -- 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

NÃO HÁ CASOS DE 

ATRASOS SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

 

NÃO HA REGISTROS DE 

RECLAMAÇÕES  PELOS 

DISCENTES 

 

 

 

 

CONFORME ATAS DO 

CURSO 

 

RELATORIO 

CONTROLADO 

PELA 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

OUVIDORIA 

 

 

 

 

 

 

PASTA DO CURSO 

GERENCIAMENTO 

DAS DEMANDAS 

DISCENTES 

Orientar a matrícula e 

renovação de matrícula 

dos alunos do curso - 

Despachar os 

requerimentos dos 

alunos acerca de 

procedimentos 

acadêmicos, de acordo 

com o regimento ---------- 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

NÃO HA REGISTROS DE 

RECLAMAÇÕES  PELOS 

DISCENTES 

 

 

 

NÃO HA REGISTROS DE 

RECLAMAÇÕES  PELOS 

DISCENTES 

 

 

 

OUVIDORIA 

 

 

 

 

 

OUVIDORIA 

 

 

 

 

 



 

Fornecer aos órgãos 

competentes subsídios 

para a organização do 

calendário acadêmico e 

elaboração do horário ---- 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

CALENDARIO 

ESTABELECIDO 

 

 

 

CALENDARIO 

ACADEMICO 2020 

FUNÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

ESTIMULO AS 

ATIVIDADES NOS 

NÚCLEOS DE 

EXTENSÃO  

 

Apoio e valorização da 

atuação do Núcleo 

Psicopedagogico-------- 

 

Apoio e valorização da 

atuação do Núcleo de 

Extensão e 

empregabilidade----------- 

 

Apoio e valorização da 

atuação da Empresa 

Júnior-------------------- 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

OK  

ALUNOS ENCAMINHADOS 

PARA A RODA DE 

CONVERSA E PARA 

ASSISTENCIA PESSOAL 

 

ALUNOS ENCAMINHADOS 

PARA ESTAGIOS E EVENTOS 

 

 

 

ALUNOS TECNOLOGOS 

PODEM PARTICIPAR DA EJ 

 

RELATORIO DO 

NAP 

 

 

 

RELATORIO DO 

NEXT 

 

 

 

RELATORIO DA EJ 

PARTICIPAÇÃO NA 

CELEBRAÇÃO DE 

PARCERIAS PARA A 

INSTITUIÇÃO 

 

Convenios e ações junto 

aos parceiros de 

negócios---------------- 

 

 

Parceria no atendimento 

as demandas do setor 

comercial e financeiro---- 

 

Gestão voltada para a 

melhoria continua das 

avaliações institucionais-- 

 

 

Gestão voltada para a 

melhoria continua da 

satisfação do aluno--- 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

REUNIÕES E CONVENIOS 

PARA EVENTOS E ESTAGIOS 

 

ACOMPANHAMENTO DE 

RENOVAÇÃO DE 

MATRICULAS, ANALISES 

CURRICULARES E AÇÕES DE 

RETENÇÃO DE ALUNOS 

 

PRODUÇÃO DE 

PORTFOLIOS E RELATORIOS 

COMPATIVEIS COM AS DCN 

 

ACOMPANHAMENTO DAS 

AVALIAÇÕES 

INSTITUCIONAIS E CPA 

DEPOIMENTOS DO 

SETOR COMERCIAL 

E MBA 

 

 

DEPOIMENTOS DO 

SETOR COMERCIAL 

E MBA 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

CPA 

 

 


