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Prezado(a)s,

Vimos por meio deste apresentar nossa Proposta Programática para o cargo de Coordenador

e Coordenador Substituto do curso de graduação em Nutrição da Universidade Federal do Pampa

(UNIPAMPA), campus Itaqui, para o período de 2023-2024. Assim, nos comprometemos em

cumprir com o disposto na Resolução nº 5, de 17 de junho de 2010 que aprova o Regimento Geral

da Universidade, mais especificamente a Seção X – Das Comissões de Curso de Graduação e da

Coordenação de Curso.

As propostas abaixo são pautadas no Projeto de Desenvolvimento Institucional da

UNIPAMPA, nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Nutrição (Resolução

CNE/CES nº 5, de 7 de novembro de 2001) e no Planejamento Estratégico do campus.

1. Implementar o novo Projeto Pedagógico do Curso;

2. Desenvolver um sistema de acompanhamento e registro da vida acadêmica do curso de

Nutrição, especialmente sobre trabalho de conclusão de curso (TCC), estágios curriculares e

situação profissional dos egressos;

3. Expandir a visibilidade do curso de Nutrição para a comunidade externa, por meio de

divulgação de conteúdos científicos com a contribuição de servidores e profissionais

parceiros;

4. Auxiliar na retomada do diretório acadêmico do curso de Nutrição;

5. Realizar ações de formação continuada com os acadêmicos, no objetivo de qualificar a

comunicação entre coordenação e docentes junto aos discentes, principalmente dando ênfase

ao conhecimento das etapas a serem cumpridas para a preparação para os estágios

curriculares obrigatórios e sobre o reconhecimento da natureza das atividades

complementares de graduação.

6. Formular diagnósticos em conjunto com os profissionais do Núcleo de Desenvolvimento

Educacional (NuDE) - responsáveis pelo apoio pedagógico - e do Núcleo Docente

Estruturante (NDE), para promover ações que minimizem a evasão e a retenção;

7. Elaborar, juntamente com a comissão de curso, estratégias focadas em melhorar o

desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes;

8. Planejar ações integrativas semestrais a partir do diálogo entre estudantes do curso de

Nutrição, servidores e comunidade externa;



9. Socializar, constantemente, as situações vivenciadas na coordenação com a comissão de

curso e NDE e, sempre que necessário, solicitar apoio junto ao NuDE ou demais órgãos

colegiados;

10. Manter diálogo constante com a direção do campus em busca de condições de infraestrutura

adequada para a realização, com qualidade, de atividades de ensino, pesquisa e extensão,

participando do processo decisório referente à aquisição e planejamento de salas de aula,

laboratórios, restaurante universitário, biblioteca, ambientes especiais, instalações,

equipamentos entre outros;

11. Incentivar o estabelecimento de novos convênios com órgãos públicos e privados para

aumentar a oferta de unidades concedentes de estágios curriculares e extracurriculares, e

contribuir para o intercâmbio de conhecimentos entre a instituição e a comunidade;

12. Estimular a participação de estudantes e servidores no projeto de extensão Anima Campus e

em demais atividades que visem à integração da comunidade acadêmica com a local;

13. Incentivar a realização de eventos na área de Nutrição, direcionados a estudantes, servidores

e profissionais da área, bem como à comunidade em geral;

14. Incentivar a participação de estudantes em atividades de pesquisa, ensino e extensão nas

diferentes áreas de atuação da Nutrição.

15. Representar o Curso de maneira institucional, sempre que for necessário.

Por fim, declaramos que nossa proposta está adequada ao edital de convocação para eleições

para cargos e representações nos órgãos colegiados dos campi da UNIPAMPA, nos termos da Lei nº

11.640, de 11 de janeiro de 2008, do Estatuto e do Regimento Geral da UNIPAMPA e da Resolução

Nº 09/2010.
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