
GRUPO:

NÓ CRÍTICO: 

RESULTADO ESPERADO: 

MOMENTOS 2 e 3 PES

Estratégias - Operações prioritárias para o alcance 

dos resultados

Descrição da Ação

(O quê?)

Metodologia 

(Como?)
Responsáveis (Quem?)

Prazos

(Quando?)

Recursos

(Infraestrutura; pessoal e/ou 

financeiro)

Observações

Ação 1 - Elaboração de plano permanente de 

oferta de graduação (médio prazo)

Produzir relatórios e demais informativos que 

justifiquem a relevância social dos cursos de 

graduação, apontando seus impactos no 

desenvolvimento territorial do litoral 

abr/18

Manter o número de vagas discentes e reduzir o 

número de cursos; avaliar a viabilidade, demanda e 

função social dos cursos (efetiva contribuição ao 

processo de desenvolvimento da região litorânea e 

Vale do Ribeira), análise de viabilidade 

considerando o PPP; fortalecer as licenciaturas  

como uma identidade institucional; Considerar o 

tripé ensino, pesquisa e extensão neste processo.

Ação 2 - Implantação de câmaras temáticas (fórum 

de uma área com vários cursos afins) para a 

dinamização e integração pedagógica

Ação 1 -  Identificação de expectativas e 

potencialidades da atuação docente para a 

projeção da oferta da pós-graduação

 - Oferecimento de alternativas educacionais (para 

além da CAPES) de  pós-graduação que respondam 

às necessidades locais e favoreçam o trânsito da 

graduação e pós-graduação

Expandir o setor frente às demandas educacionais 

e da região litoränea e Vale do Ribeira; análisar a 

viabilidade, considerando o PPP.

Ação 2 - 

Ação 1 - 

Ação 2 - 

Ação 3 -

Ação 1 - Criação de banco de dados referente às 

produções no litoral, dando destaque às 

problematizações e proposições já realizadas 

 

Ação 2 - 

Ação 3 - 

OFERTA DO ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO

Ação 1 -Revisão dos PPCs
abr/2018 para 

implantação em 2019

mai/17

Ação 2 - Definição da oferta dos cursos de 

graduaçãode para o vestibular 2017/2018 com 

base nos parâmetros e critérios construídos nos 

diálogos coletivos  

INTEGRANTES: Grupo 1 - Ana Josefina, Daniela Bianchini e Vivian; Grupo 2 - Helena e Marcelo Cavadinha; Grupo 3 - Gisele e Silvana Escorsim; Grupo 4 - Ivan e Beatriz 

Realizar reuniões para interlocução de cursos de 

áreas afins

1.1. Oferta de graduação no Setor Litoral reorganizada por critérios de viabilidade e de identidade institucional e político-pedagógica, viabilizando condição de atuação docente em ensino, pesquisa e extensão;

1.2. Oportunidade ampliada de escolha dos estudantes entre as atividades de ensino (intra e entre cursos);

1.3. Definido o plano setorial de oferta de pós-graduação (lato  e stricto sensu ), de forma articulada.

Descompasso/desencontro entre número de cursos de graduação e número de professores, provocando debilidades nas atividades em execução no Setor, associado a fragmentação/desconhecimento da oferta de componentes curriculares por cursos de graduação (FTPs, ICHs, PAs, 

extensões e pesquisas)

CONSTRUÇÃO DO MOMENTO 3 DO PES - 2017/1

QUESTÃO CENTRAL:  Quais os principais problemas que impedem, dificultam ou desafiam a expansão e consolidação do Projeto Político Pedagógico Institucional? 
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Op. 1

Redefinição do número de cursos, objetivando 

ampliar o número de docentes por Câmara de 

Curso e mantendo o número de vagas ofertadas 

Op. 2

Integração e flexibilização da oferta dos módulos 

entre os cursos

Op. 3 

Definição de um plano permanente de oferta de                                              

pós-graduação (lato  e stricto sensu ) 

Op. 4 

Articulação estratégica da pesquisa e extensão 

Op. 5 

Implementação de observatório das produções do 

Setor Litoral

Integrar atividades da graduação com a pós-

graduação; Flexibilizar a mobilidade dos estudantes 

entre os eixos curriculares dos diferentes cursos; 

Repensar possibilidades para as ICHs para 

proposição de optativas que ampliem as 

oportunidades de escolha dos estudantes; 

Constituir um núcleo geral das optativas. 

 1. Estabelecer cronograma setorial para a 

flexibilização da integralização curricular;

 2. Promover diálogos entre cursos e entre câmaras 

para identificação de componentes curriculares 

afins;

 3. Discutir a  flexibilização da oferta dos 

componentes afins; 

 4. Ajustar e revisar os PPCs;

5. Adequar os sistemas e processos que suportem 

a flexibilização proposta;

 6. Identificar  núcleo comum por área de 

conhecimento


