








MÊS DIA DIAS DA SEMENA

JANEIRO 27/1 Segunda-feira

FEVEREIRO 17/2 Segunda-feira

MARÇO 9/3 e 30/3 Segunda-feira

ABRIL 6/4 e 27/4 Segunda-feira

MAIO 11/5 e 25/5 Segunda-feira

JUNHO 8/6 e 29/6 Segunda-feira

JULHO 31/7 Segunda-feira





























“O educador deve lembra sempre que “é necessário imaginação pedagógica para

dar ao estudante oportunidades ricas e variadas de interagir com a linguagem

escrita, com conceitos das mais variadas disciplinas. É necessário formação

psicológica para compreender as respostas e as perguntas dos aprendizes. É

necessário entender que a aprendizagem da linguagem escrita é muito mais que

a aprendizagem de um código de transcrição: é a construção de um sistema de

representação.” ( Emília Ferreiro)









São instrumentos interessantes para uso de gestores e coordenadores

❑ número de formados/número de ingressantes: é fundamental para avaliar a

eficiência da IES, porque por meio dele se verifica quantos dos alunos que

ingressaram, de fato, formaram-se naquele curso;

❑ evasão/trancamentos/transferências/matriculados: esse indicador também avalia a

qualidade da organização, uma vez que está diretamente relacionado ao nível de ensino,

ao suporte oferecido ao aluno, ou mesmo em relação aos valores das mensalidades, que

também influenciam esses fatores;



São instrumentos interessantes para uso de gestores e coordenadores

❑ alunos matriculados/docentes: depende da estrutura didática do curso, mas

se o número da razão se apresentar muito abaixo, é sinal de que o curso está

insuficiente;

❑ avaliação da satisfação dos discentes: fornece dados sobre as melhorias acadêmicas a

serem feitas, baseadas no ponto de vista dos alunos;

❑ avaliação de satisfação dos docentes: é a oportunidade para os professores apontarem

críticas e oferecerem sugestões de melhorias;



São instrumentos interessantes para uso de gestores e coordenadores

❑ candidatos/vaga no processo seletivo: indica a

concorrência da instituição ou de determinados cursos;

❑matriculados/aprovados: verifica a necessidade de uma

segunda chamada no processo seletivo.



A especificidade das variáveis em sala de aula é maior e determinante

dos problemas essencialmente pedagógicos. Por exemplo

❑ frequência dos alunos: demonstra em quais matérias os alunos estão mais ausentes e

indica a insatisfação com determinada disciplina;

❑ média das notas em uma disciplina: indica o grau de dificuldade de uma matéria;

❑ avaliação dos alunos em relação ao professor: expressa a didática dos docentes;

❑ avaliação dos professores em relação ao aluno: revela o ponto de vista do corpo

docente sobre o comprometimento ou desempenho de uma turma.





➢ rankings internacionais: cada ranking aplica uma metodologia 

específica e normalmente assume uma abordagem multidimensional. 

Alguns dos principais rankings mundiais são: U-Multirank; Times 

Higher Education Rankings; QS World University Rankings; Rankings 

do Financial Times; Ranking de Leiden; ARWU (Academic Ranking of

World Universities).











Número de Aulas Semanais Carga Horária Anual
Número máximo de faltas 

anuais

2 68 17

4 136 34

Fadap/Matriz curricular 2015

Fadap/Matriz curricular 2017

Número de Aulas Semanais Carga Horária Anual
Número máximo de faltas 

anuais

1 40 10

2 80 20

4 160 40





Número de Aulas Semanais Carga Horária Anual
Número máximo de faltas 

anuais

1 40 10

2 80 20

4 160 40

FAP







O Coordenador-Gestor



O PROBLEMA 

NÃO É CRIAR 

IDEIAS NOVAS EM 

NOSSA MENTE, 

MAS TIRAR AS 

IDEIAS VELHAS.

”

“
TOM PETERS


