
RELATÓRIO CONSOLIDADO DE AÇÕES 2018
Coordenação da Licenciatura em Computação

A Coordenação da Licenciatura em Computação do Campus Jacobina, foi desvinculada da coordenação do
Curso Técnico de Informática a partir da nomeação do novo coordenador, Yuri Bastos Wanderley, formalizada
por  meio da portaria  nº 3165 de 19 de setembro de 2018 da reitoria.  O presente  relatório trata das ações
realizadas a partir desta nova organização.

Estruturação do setor e organização da equipe de trabalho:
O primeiro trabalho da nova coordenação foi a estruturação de um espaço de trabalho próprio. A partir da
chegada das colaboradoras Letícia Gomes e Cacilda Brito, que passaram a compor a equipe de Coordenação,
foram definidas a atribuições individuais e os processos de trabalho do setor, foram organizados os espaços de
trabalho, armazenamento e gestão de arquivos, os fluxos de processo e o quadro de atendimento ao público
externo.

Estruturação dos órgãos representativos do curso: 
Em paralelo a estruturação do setor, foram desenvolvidas ações voltadas a efetiva participação de professores,
técnicos  e  estudantes  nos  órgãos  representativos  do  curso.  No  dia  19/09,  foi  realizada  uma  reunião  de
esclarecimento sobre o reconhecimento do curso e de mobilização para órgãos representativos com todos os
docentes e técnicos pedagógicos do curso, na qual foram definidas as novas composições do Núcleo Docente
Estruturante e do Colegiado do Curso. A constituição destes órgãos foi formalizada por meio das portarias nº
059 de 03 de outubro de 2018 e nº 074 de 06 de novembro de 2018. No dia 09/10/18 foi realizada uma reunião
geral do curso, que também contou com a participação dos discentes, na qual foram apresentados os novos
professores, os órgãos representativos e foram feitas orientações para a criação do D.A. . Após a reunião, o
corpo discente elegeu os seus representantes nos órgãos representativos e constituíram uma comissão eleitoral
para criação do D.A. 

Elaboração de Projeto Pedagógico do Curso:
O processo de elaboração Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi desenvolvido contando com a participação
dos diferentes segmentos e setores do campus.  Toda a parte pedagógica e curricular, foi  construída com a
participação de professores e técnicos pedagógicos, e cada coordenação do campus foi convocada a colaborar
com a escrita/revisão dos tópicos do PPC relacionados às suas coordenações. Ao todo foram realizadas, cinco
reuniões do NDE, um reunião de colegiado e algumas reuniões com as coordenações específicas com o intuito
de efetivar a construção participativa do documento, que foi finalizado e aprovado pelo CONSEPE por meio
das resoluções nº 83 de 13 de dezembro de 2018 e nº 04, de 01 de fevereiro de 2019. 

Processo de avaliação/reconhecimento do curso pelo MEC:
Além da mediação da construção do PPC, o processo de avaliação do curso pelo MEC, demandou um intenso
esforço por parte da coordenação, no que se refere ao estudo e à pesquisa necessários a uma maior apropriação
do processo, das legislações e dos sistemas que regulam o processo de reconhecimento. Foi realizada uma
reunião na reitoria com a PROEN/DSUP, de orientação quanto aos critérios e procedimentos adotados pelo
MEC.  Além  disso,  foi  organizada  uma  pasta  de  professores,  contendo  suas  informações  e  produções
acadêmicas, além dos planos de ensino dos componentes curriculares ofertados pelo curso no semestre vigente.
Outras ações de melhoria da estrutura do campus foram mediadas pela coordenação, como a definição da lista
de aquisição de novos títulos para a biblioteca e a identificação da necessidade de ajustes/manutenção dos
espaços das aulas e dos recursos tecnológicos. 

Processos administrativos e pedagógicos:
Desde o início dos trabalhos da nova coordenação, no ano de 2018, foram avaliados 10 processos relacionados
à trancamento de matrícula,  aproveitamento de disciplinas e reintegração de matrícula.  Todos devidamente
registrados e respondidos por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
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