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Apresentação:  
 

Este documento apresenta o plano de ação da coordenação do curso de Oceanologia 

e reúne um conjunto de ações e metas a serem realizadas na gestão 2021-2023, que 

compreenderá o período de outubro de 2021 a outubro de 2023. Todas as metas e ações 

estão de acordo com funções cabíveis às coordenações de curso, conforme previsto pela 

resolução nº 17/2016 e vão de encontro as disposições previstas no Estatuto Geral e no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSB, além dos valores inerentes ao Centro de 

Formação em Ciências Ambientais (CFCAm). 

O documento está estruturado em quatro itens, são eles:  1 - objetivos, 2 - regime de 

trabalho da coordenação de curso, 3 - ações e metas e 4 - indicadores de avaliação do plano 

de ação. A principal função deste documento é tornar o processo de gestão do curso de 

oceanologia transparente e assim buscar uma maior integração pedagógica dentro da 

comunidade acadêmica, visando um trabalho institucional coletivo que busque fortalecer a 

UFSB como uma instituição de qualidade a serviço da sociedade. 

1 - Objetivos 
O principal objetivo deste plano de ação é embasar e orientar as ações da 

coordenação do curso de Oceanologia, de forma a garantir o cumprimento de demandas 

existentes e o direcionamento de esforços visando a excelência nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Deste objetivo decorrem os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Elaborar o planejamento de ofertas dos componentes curriculares e alocação 

docente; 

2. Coordenar, integrar, representar e participar ativamente de decisões colegiadas 

atreladas ao desenvolvimento do curso; 

3. Promover o suporte acadêmico a docentes e discentes do curso; 

4. Dar continuidade as ações necessárias visando o reconhecimento do curso junto 

ao INEP para assim garantir o grau máximo de excelência no processo avaliativo; 

5. Dar continuidade ao desenvolvimento de ações que visem a divulgação e o 

aumento do número de matriculados no curso; 

6. Estimular o empreendedorismo entre os discentes do curso; 

7. Viabilizar o acesso a embarcações para suporte às atividades curriculares do 

curso; 



 
 

8. Propor e conduzir a elaboração de documentos que possam trazer melhorias para 

a gestão acadêmica do curso; 

9. Promover atividades de orientação acadêmica aos discentes; 

10. Promover ações de autoavaliação da coordenação de curso; 

11. Estimular a participação ativa dos discentes em ações atreladas as ciências do 

mar, seja no âmbito do curso ou em ações externas. 

12. Buscar maior aproximação e integração acadêmica entre os cursos de primeiro, 

segundo e terceiro ciclo do CFCAm. 

13. Estimular a criação e o desenvolvimento de atividades de extensão. 

14. Estimular a participação, criação e desenvolvimento de eventos acadêmicos e 

científicos da área de oceanologia. 

2 - Atuação da coordenação de curso 
 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso a coordenação zela pela organização 

didática-pedagógica do curso, pela resolução de problemas acadêmicos e estruturais que 

interferem na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, além da organização do 

processo que envolve a disponibilização dos componentes curriculares, vinculação de 

docentes em orientação acadêmica, aproveitamento de estudos e TCC dos estudantes. A 

coordenação de curso dispõe de sala específica de atendimento, onde podem ser realizados 

os atendimentos individuais aos estudantes e também possibilita a atuação da coordenação 

em funções acadêmicas e administrativas referentes ao curso.  

 



 
 

3 - Metas e ações 
 
 A tabela abaixo apresenta o plano de metas e ações visando atender aos objetivos propostos neste plano de ação. 
 
Objetivo Ação Responsável Cronograma Indicador 
1. Elaborar o planejamento de 
ofertas dos componentes 
curriculares e alocação 
docente 

- Otimizar a oferta de 
CCs para os cursos do 
CFCAm;  
- Realizar o 
planejamento prévio e 
alocação docente anual;  
- Realizar o 
planejamento 
colaborativo com 
discentes e docentes do 
curso. 
 

Coordenação, Colegiado 
e Decanato do CFCAm 

Quadrimestral e anual Atas do colegiado e Atas 
da Congregação 

2.Coordenar, integrar, 
representar e participar 
ativamente de decisões 
colegiadas atreladas ao 
desenvolvimento do curso 
 

- Convocar e presidir as 
reuniões de colegiado de 
curso 
- Participar como 
membro nato da 
congregação da unidade 
acadêmica  
- Apresentar demandas 
aprovados pelo 
colegiado de curso 
 

Coordenação, colegiado 
e decanato do CFCAm 

Mensal Atas do colegiado e Atas 
da Congregação 

3.Promover o suporte 
acadêmico a docentes e 
discentes do curso; 

-  Publicizar as ações de 
planejamento e orientar 
discentes sobre o melhor 
percurso acadêmico;  

Coordenação, colegiado 
de curso e 
representação discentes 

Quadrimestral Formulário de avaliação 
de componentes 
curriculares, relatório 
anual 



 
 

- disponibilizar horários 
específicos de 
atendimento aos 
discente;  
- atuar no suporte e 
resolução de problemas 
junto ao corpo docente; 
- Encaminhar processos 
gerais de natureza 
acadêmica e 
administrativa 
 

4.Dar continuidade as ações 
necessárias visando o 
reconhecimento do curso 
junto ao INEP para assim 
garantir o grau máximo de 
excelência no processo 
avaliativo 

- Organização e 
adequação dos 
parâmetros do curso de 
acordo com indicadores 
de avaliação do 
INEP/MEC 
 

Coordenação, colegiado 
e NDE 

Quadrimestral Atas da coordenação 

5. Dar continuidade ao 
desenvolvimento de ações 
que visem a divulgação e o 
aumento do número de 
matriculados no curso 

- Atuação em mídias 
sociais digitais; 
- Atualização e 
disponibilização de 
informações no site do 
curso; 
- Promover ações 
presenciais visando a 
divulgação do curso em 
escolas da região 
- Aumentar a divulgação 
local e regional do curso;  

Coordenação, colegiado, 
CFCAm, PROGEAV e 
PROSIS. 

Quadrimestral Número de ingressantes 
e relatório anual da 
coordenação 



 
 

- Atuar junto ao 
decanato, PROGEAC e 
PROSIS para 
fortalecimento de ações 
de permanência 
estudantil; 

6.Estimular o 
empreendedorismo entre os 
discentes do curso; 
 

- Estreitar relações com 
empresas na área 
ambiental, tanto para 
promover oportunidades 
de estágio e atuação, 
como incentivar o 
espírito empreendedor  
- Promover encontros 
com o Grupo de 
Trabalho em 
Empreendedorismo do 
Comitê Executivo para a 
Formação de Recursos 
Humanos em Ciências 
do Mar (PPG-Mar) 

Coordenação, colegiado 
de curso e 
representação discente 

Anual Relatório anual da 
coordenação 

7. Viabilizar o melhor acesso 
a embarcações para suporte 
às atividades curriculares do 
curso; 
 

- Viabilizar o acesso e 
uso dos Laboratório de 
Ensino Flutuante (LEF) - 
Ciências do Mar IV 
- Buscar oportunidades 
de embarque junto a 
instituições locais, 
órgãos públicos e 
terceiro setor. 

Coordenação de curso e 
Coordenação de 
embarque 

Anual Relatório anual da 
coordenação 



 
 

8. Propor e conduzir a 
elaboração de documentos 
que possam auxiliar em 
melhorias para a gestão 
acadêmica do curso; 
 

- Identificar a 
necessidade de 
elaboração de 
normativas para melhor 
fluxo das atividades 
acadêmicas do curso 

Coordenação, Colegiado 
e NDE 

Anual Atas de colegiado e 
relatório anual da 
coordenação 

9. Promover atividades de 
orientação aos discentes 

- Promover encontros de 
plantão de dúvidas 
- Promover encontro de 
acolhimento para os 
alunos ingressantes no 
curso 
- Orientações sobre 
percurso acadêmico e 
fluxos de ensino-
aprendizagem. 

Coordenação Anual e quadrimestral Relatório anual 

10. Promover ações de 
autoavaliação da 
coordenação de curso 
 

- Promover a avaliação 
da coordenação por 
discentes e docentes; 
 

Coordenação Anual Relatório anual 



 
 

11. Estimular a participação 
ativa dos discentes em ações 
atreladas as ciências do mar, 
seja no âmbito do curso ou 
em ações externas. 

- Incentivar e viabilizar a 
participação dos 
discentes em ações 
atreladas às ciências do 
mar 

Coordenação e 
representação discente 

Anual e quadrimestral Relatório anual 

12.Buscar maior aproximação 
e integração acadêmica entre 
os cursos de primeiro, 
segundo e terceiro ciclo do 
CFCAm. 
 

- Realização de ações 
em conjunto com os 
demais cursos do 
CFCAm, como 
planejamento acadêmico 
e promoção de cursos e 
eventos integrativos;  
- Aproximar discentes da 
Pós-graduação com o 
curso através de 
palestras, co-
orientações, 
participações em bancas 
e mini-cursos. 
 

Coordenações de curso 
do CFCAm e 
representação discente 

Quadrimestral Relatório anual e atas da 
coordenação 



 
 

13. Estimular a criação e o 
desenvolvimento de 
atividades de extensão 

- Juntamente com a 
coordenação de 
extensão e a comissão 
própria, elaborar 
propostas de atividades 
de extensionistas para 
os discentes. 

Coordenação, 
Colegiado, NDE, 
Decanato do CFCAm e 
PROEX. 

Quadrimestral Atas do Colegiado e do 
NDE 

14. Estimular a participação, 
criação e desenvolvimento de 
eventos acadêmicos e 
científicos da área de 
oceanologia 

- Incentivar a realização 
de eventos acadêmicos 
voltadas às ciências do 
mar. 

Coordenação, Colegiado 
e representação discente 

Anual Divulgação, atas do 
colegiado e número de 
inscritos. 

 



 
 

4 - Avaliação das ações e indicadores de atuação 
da coordenação 
 

O acompanhamento deste plano de ação será realizado pelos indicadores listados na 
tabela acima e por meio dos relatórios parcial e final da coordenação de curso. Estes 
relatórios trarão a descrição das ações realizadas, resultado dos formulários de avaliação da 
coordenação e outros indicadores pontuais atrelados a métricas do curso, como por exemplo 
número de alunos ativos, média de alunos em componentes curriculares, número de 
atividades extracurriculares conduzidas no âmbito do curso, entre outras.  

Todos os relatórios serão submetidos para apreciação e aprovação pelo colegiado do 
curso. 
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 Prof. Igor Pinheiro (coordenador)                        Prof. Ângelo Lemos (vice-coordenador)  


