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1. INTRODUÇÃO 

 A atuação do coordenador do curso de bacharelado em Enfermagem predomina-se em 

um trabalho onde a participação e integração na academia: discente– docente - 

coordenador de curso, direção acadêmica, direção geral, direção administrativa, CPA, 

aliada a uma dinâmica ativa e coerente resultará em linhas norteadoras que corroborarão 

para um desenvolvimento eficaz em todo o fazer pedagógico-andragógico do curso de 

Enfermagem da Faculdade AJES de Guarantã do Norte-MT. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

 

Propiciando o atendimento aos DCNs, às exigências do MEC e às recomendações do 

COFEN-COREN, conselhos (Regional e Federal) de Enfermagem, visando melhor e mais 

eficiente desempenho do trabalho didático-pedagógico e, obviamente, a melhoria da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, tem o presente plano a função de orientar 

e avaliar todas as atividades do corpo docente e discente do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem, dinamizando, facilitando e esclarecendo a atuação da supervisão 

pedagógica, junto ao corpo administrativo, docente e discente da escola 

 

Este plano é flexível para que atenda e se ajuste às necessidades dos constituintes do 

Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade AJES de Guarantã do Norte-MT. 

Parecis-MT. 

  

3. OBJETIVO GERAL 



 O trabalho do Coordenador do Curso de Enfermagem visa traduzir o novo processo 

pedagógico em curso na sociedade, promover necessárias articulações para construir 

alternativas que ponham a educação a serviço do desenvolvimento de relações 

verdadeiramente democráticas, oferecendo à comunidade acadêmica uma educação com 

qualidade, no intuito de formar cidadãos críticos e democráticos, para atuação regional, 

estadual e no distrito federal onde tiver serviços de  enfermagem e atuação de enfermeiros. 

  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conforme recomendação das Diretrizes Curriculares para o curso de graduação 

em Enfermagem (Resolução CNE/CES nº 3 de 07/11/2001), as atividades complementares 

deverão ser realizadas durante o curso de graduação, seguindo as orientações 

institucionais para o aproveitamento e registro das atividades realizadas. Essas atividades 

destinam-se a proporcionar ao aluno a oportunidade de tornar-se sujeito de seu próprio 

processo de aprendizagem e, consequentemente, de sua educação continuada. Contribui 

para a formação geral e o aprimoramento da postura ética, humanista e generalista. 
 

  

5. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 O método de trabalho é simples, dinâmico, democrático, cooperador e de acordo com as 

necessidades apresentadas, colaborando com os professores na procura de meios e fins 

para melhor aprendizagem e formando um trinômio indispensável: acadêmico-docente-

coordenador, e baseando-se nas premissas e filosofia institucional e de curso, como forma 

de organização para atingir os objetivos e procurando obter adesão e colaboração de todos 

os elementos, desenvolvendo assim, um verdadeiro trabalho de equipe 

  

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Ano de 2021. 

  

  

 

 

 
7-PROPOSTA DE AÇÕES-ATIVIDADES COMPLEMENTARES 2020 

CRONOGRAMA 

Ação Objetivos 

 FEVEREIRO ROXO 

ORIENTAÇÃO E 

PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS 

CRÔNICAS, 

CARTLHAS, 

PALESTRAS EM 

UBS. 



INICIAÇÃO CIENTÍFICA-CONTINUO 

REALIZAÇÃO DE 

ARTIGOS 

ACADÊMICOS 

PROJETO COVID-19 FLUXO CONTÍNUO. 

REALIZAÇÃO DE 

ARTIGOS 

ACADÊMICOS 

ENSINO,. 

 LAR DO IDOSO-CAMPANHA DE ALIMENTOS E ROUPAS. 
CAMPANHA 

SOLIDÁRIA 

MAIO SEMANA DA ENFERMAGEM 

BOLETIM 

EPIDEMIOLÓGICO 

DE GUARANTÃ DO 

NORTE 

12 DE MAIO DIA DO 

ENFERMEIRO 

  

AGOSTO DOURADO  

CONSCIENTIZAÇÃO 

SOBRE 

ALEITAMENTO 

MATERNO 

*SETEMBRO AMARELO. 

PREVENÇÃO DO SUICÍDIO.  

PALETRAS EM 

ESCOLAS. 

OUTUBRO ROSA 

PALESTRAS 

SOBRE SAÚDE DA 

MULHER, IST, NAS 

COMUNIDADES E 

ESCOLAS. 

NOVEMBRO AZUL 

PALESTRAS 

SOBRE SAÚDE DO 

HOMEM, NAS 

COMUNIDADES E 

ESCOLAS. 

 

 CADA ATIVIDADE PODERÁ TER VALOR MÍNIMO  DE  01h , VALOR 

MÁXIMO DE 10h DE AC. 

 

Este Plano de atuação é flexível de acordo com as necessidades 
apresentadas no decorrer do andamento do Curso de Enfermagem. O 
Coordenador firma como verdade o cumprimento de suas funções da 
melhor maneira possível, e faz valer a partir do momento da sua 
publicação em mural público nas dependências da Faculdade AJES de 
Guarantã do Norte-MT, bem como no site institucional. 
Sem mais, subscreve: 

 

 

 

Prof. Me. Wladimir Rodrigues Faustino 
Coordenador do Curso de Enfermagem 

Faculdade AJES do Norte de Mato Grosso-MT 
COREN-82.664-MT 



 


