
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS/INGLÊS 
 
 
Curso: Licenciatura em Letras – Inglês  
Coordenadora: Queila Barbosa Lopes  
Vice- coordenadora: Jannice Moraes de Oliveira Cavalcante  
Campus: Rio Branco  
Período de implementação: junho 2021 a maio 2022  
 
 
APRESENTAÇÃO 
 

As professoras Queila Barbosa Lopes e Jannice Moraes de Oliveira Cavalcante, 

que assumem as responsabilidades de coordenadora e vice-coordenadora, 

respectivamente, Portaria  No 99 , de 30 de abril de 2021, apresentam neste documento 

ações a serem desenvolvidas com o objetivo de otimizar a gestão do Curso de 

Letras/Inglês da Universidade Federal do Acre, no período de junho a maio de 2021, e 

está composto pelas ações a serem desenvolvidas pela coordenação ou sob sua 

orientação. 

O Plano de Ação, desta feita, é um documento norteador  que pautará as 

atividades da coordenação no período de 12 meses, podendo ser modificado sempre 

que o contexto educacional assim o requerer, no intuito de contribuir para que os 

discentes do Curso de Letras/Inglês tenham garantidos os direitos de aprendizagem; 

visa-se também que as ações aqui planejadas possibilitem - em consonância com o 

Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC) vigente - que até o final do curso, 

ofereçamos uma  "sólida formação na Área de Letras, em especial, na língua inglesa e 

na literatura de língua inglesa, consciente das variações linguísticas, bem como possua 

sólida formação humanística" (UFAC, 2018, p. 17).   

Após esse período previsto para o ciclo de 12 meses, novo planejamento deverá 

ser apresentado. 

O Plano de Ação apresentado aos membros do Colegiado, aberto às sugestões 



de professores que atuam no curso, suscetível a alterações a depender da realidade 

que nos for imposta, representa um instrumento para que os objetivos para o qual o 

curso existe sejam alcançados.  

Da presente data, junho de 2021, há 226 (duzentos e vinte e seis) alunos 

regularmente matriculados no Curso de Letras/Inglês. Alguns dados que nos auxiliam 

a pensar as ações aqui previstas no atual cenário:   

• 192 matriculados 1º/2020 – presencial suspenso (Março de 2020); 

• 161 matriculados 1º/2020 - Ensino Remoto (Março de 2021). 

Desse modo, o Plano de Ação está configurado como uma ferramenta de gestão 

que organiza e torna público o conjunto de ações atribuídas a essa coordenação. Vale 

ressaltar que estamos conscientes de que o trabalho colaborativo é a alternativa 

factível para o estabelecimento de processos educativos que culminem na formação 

humana de qualidade; e que vislumbramos um ensino de qualidade que requer uma 

reflexão crítica baseado na indissociação entre a teoria e a prática. 

 

OBJETIVO GERAL 

Estabelecer as ações a serem desenvolvidas no período de junho de 2021 a maio de 

2022 no sentido de promover o fortalecimento do curso, a oportunização de 

aprendizagem significativa e formação sólida na área de  Letras/Inglês e  na formação 

humanística, observando o que está estabelecido como excelência no Instrumento de 

Avaliação dos Cursos de Graduação - SINAES. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Fortalecer o processo de ensino e aprendizagem de forma efetiva a fim de 

diminuir a evasão no Curso de Letras/Inglês.   

● Promover comunicação entre docentes e discentes objetivando o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas que contribuam com o processo 

formativo dos alunos, em consonância com o estabelecido no PPC (UFAC, 

2018); 

● Manter atualizadas as mídias do curso divulgando as atividades realizadas 

(projetos de extensão, pesquisa, PIBID, Residência Pedagógica), bem como as 

informações acerca do curso e os editais de interesse dos discentes; 

● Cumprir com as atividades previstas no Calendário Acadêmico, assim como dar 

seguimento às atividades administrativas que atendam às demandas dos 



discentes e docentes, bem como do Centro e demais setores da IES aos quais 

o curso está vinculado;  

● Acompanhar, avaliar e ajustar as metas estabelecidas no planejamento tendo 

em vista a qualidade do curso; 

● Desenvolver condições efetivas para o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas e organizacionais orientadas para a qualificação da formação do 

Curso; 

● Aprimorar os espaços considerando a sua funcionalidade, acessibilidade e 

adequação até maio de 2022. 

 

 

Cronograma 

 

 

Ação Período  Indicador de desempenho 

Reuniões mensais do Colegiado  Junho 2021- 
Maio/2022 

Atas das reuniões  

Realizar reuniões semestrais com 
os discentes para orientações e 
esclarecimentos 

Junho 2021- 
Maio/2022 

Gravação das reuniões 

Avaliar periodicamente a atuação 
do Colegiado 

Julho 2021- 
Maio/2022 

Dados coletados via Google 
Forms 

Divulgar e incentivar  as 
publicações de docentes e 
discentes 

Julho/2021 - 
Maio/2022 

Posts nas mídias sociais do 
curso 

Apoiar o NDE no alcance das 
metas estabelecidas no seu plano 
2021.  

Junho/ 2021 -  
Dezembro/2021 

Processos abertos no intuito 
de auxiliar o NDE na 
realização das metas  

Realizar um trabalho paralelo com 
os alunos que têm dificuldade de 
aprendizagem através de 
atendimentos individuais, grupos 
de estudos e parceria com o NAI 

Julho/ 2021 -  
Dezembro/2021 

Participação em reuniões via 
Google Meet ou Zoom 

Atendimento aos discentes  Junho/2021 - 
Maio/2022 

Respostas aos e-mails e 
whatsApp  

Auxiliar os docentes quanto ao uso 
de ferramentas digitais para o 
formato remoto 

Junho/2021 -  
Dezembro/2021 

Atendimentos realizados via 
Google Meet, Telegram e 
WhatsApp registrados em 



planilha 

Incentivar a participação discente 
nos editais de monitoria/pesquisa 
e extensão  

Junho/2021 - 
Maio/2022 

Quantidade de monitores e 
bolsistas/voluntários no 
PIBIC, PIBID, Residência 
Pedagógica  

 

Avaliação 

O presente Plano de Ação deverá ser avaliado no decorrer do período 

pelos docentes do curso, Colegiado e NDE, que terão acesso a esse documento 

no  blog do curso. Como parâmetro para a avaliação deste plano serão 

analisados os indicadores de desempenho de semestres anteriores, observando 

sua efetivação.  

Salientamos que docentes e discentes podem acessar a coordenação via 

e-mail (letrasingles.cela@ufac.br) para quaisquer esclarecimentos quanto ao 

plano apresentado. 

 

 

 

 
Queila Barbosa Lopes 

Coordenadora do Curso de Letras - Inglês   
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