
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CURSO – PDC 2010 

PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DO CURSO 

PLANO DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO DO CURSO 2010-2011 
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INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO 

 

Este Plano de Trabalho tem por objetivo dotar o Curso de Administração Pública de um 

instrumento básico de planejamento, tornando possível: 

1.  desenvolver as atividades didático-pedagógicas de modo articulado e direcionado às 

prioridades identificadas para o período 2010-2011; 

2. praticar uma gestão pedagógica colegiada e transparente, na qual informação e 

comunicação fluam entre todos os agentes do curso e também estejam disponíveis e 

acessíveis aos demais interessados, na unidade, na Universidade e na comunidade; 

3. desenvolver avaliações periódicas, pontuais ou gerais, de acordo com as normas 

institucionais e em função das necessidades detectadas pela Coordenação e pelo 

Conselho do Curso. 

Trata-se de um Plano de Trabalho que procura atender cinco demandas existentes no Curso 

de Administração Pública: 

1. necessidade de um documento orientador das atividades da Coordenação do Curso, que 

a sintonize com o conjunto do Conselho do Curso e com os planos de trabalho do 

Departamento de Administração Pública, da Diretoria da FCLAr e da Reitoria; esta 

necessidade foi reforçada pelo Conselho do Curso por ocasião da eleição do 

Coordenador para o período 2010-2011, tendo sido o Plano de Trabalho da 

Coordenação solicitado para os meses seguintes ao da eleição; 

2. exigência de avaliação anual do curso, cuja obediência torna-se mais efetiva se for 

baseada na comparação entre o que foi planejado e o que foi executado anualmente; 

3. estabelecimento, pelo projeto político-pedagógico do curso de 2008, da exigência de um 

PDC-AP – Programa de Desenvolvimento do Curso de Administração Pública; 

4. obrigatoriedade de monitoramento do processo de implementação do novo projeto 

político-pedagógico do curso; 

5. necessidade de adequar o curso às sugestões emanadas as últimas avaliações 

institucionais do curso (2005 e 2009). 

Trata-se de um Plano de Trabalho que enfeixa três planos distintos, embora inter-

relacionados. A junção resultou da urgência em solucionar os problemas (mais pedagógicos do 

que formais) da inexistência do PDC-AP (recém-criado) e de uma tradição pouco afeita ao 

planejamento e avaliação sistemáticos, que pretende-se superar. 



Este Plano de Trabalho foi proposto pela Coordenação e pela Subcoordenação do Curso ao 

Conselho do Curso, para o período 2010-2011, após abertura e convite formal a toda a 

comunidade para apresentação de sugestões, no período de 19/11/2009 a 21/12/2009. 

 

PREMISSAS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

 

Este Plano responde às exigências contidas na Resolução UNESP n. 20, de 02 de abril de 1992, 

que estabelece, em seu Artigo 3º., as competências dos Conselhos de Curso de Graduação: 

 

“Artigo 3º - Compete ao Conselho de Curso de Graduação: 

I - estabelecer, acompanhar e avaliar a proposta pedagógica do Curso, submetida à 

apreciação da Congregação, considerando o que segue: 

a - em cada curso, a proposta pedagógica compreende a articulação entre objetivos, 

currículos, trabalho docente e avaliação; 

b - na formulação da estrutura curricular, dar-se-á especial atenção à articulação vertical 

e horizontal dos conteúdos das matérias e disciplinas; 

II - programar atividades complementares com o objetivo de enriquecer a proposta 

pedagógica, ouvido o departamento; 

III - promover atividades que visem à reflexão sobre questões de ensino; 

IV - promover estudos sobre o perfil dos alunos e acompanhar seu desempenho, com 

vista à proposta pedagógica; 

V - realizar, anualmente a avaliação do curso, considerando o aproveitamento dos 

alunos e o desempenho dos docentes; 

VI - propor alteração ou reestruturação curricular dos cursos de graduação; 

VII - propor normas relativas a estágios curriculares e trabalho de graduação; 

VIII - manifestar-se sobre os planos de ensino das disciplinas propostas pelos 

departamentos; 

IX - informar o departamento sobre o desempenho didático dos docentes; 

X - analisar a solicitação de aproveitamento de estudos; 

XI - propor diretrizes para elaboração de horário das atividades programadas do curso; 

XII - propor à Congregação a alteração do número de vagas do curso e normas para o 

Vestibular; 

XIII - coordenar a orientação de alunos por ocasião da matrícula; 

XIV - manifestar-se sobre transferência de alunos; 

XV - encaminhar à Congregação anualmente, relatório de atividades do Conselho de 

Curso; 

XVI - fixar, ao final de cada ano, o calendário das reuniões mensais do ano seguinte. 



 

Também procura cumprir o estabelecido no Projeto Político-Pedagógico em 

vigor desde 2009: 

 

“Este projeto do curso de Administração Pública, do mesmo modo que as 

implícitas atividades e os recursos, humanos e pedagógicos, inerentes ao mesmo, serão 

objeto de gestão permanente pelo colegiado do Conselho de Curso. Para esse 

acompanhamento serão realizadas reuniões periódicas, em cujas pautas constem o 

monitoramento da implementação da nova estrutura curricular (a fim de avaliar sua 

efetiva implementação), a verificação de dificuldades e inconsistências, os ajustes a 

serem introduzidos, entre outros aspectos que venham a ser julgados relevantes.  

Serão realizados, ainda, sob a coordenação do Conselho de Curso, encontros 

pedagógicos semestrais entre os docentes, para avaliar o cumprimento dos programas, o 

rendimento dos estudantes, as eventuais consistências e inconsistências entre conteúdos, 

o planejamento dos períodos letivos futuros, entre outras medidas. As bases para a 

realização dessa gestão pedagógica serão as normas da Universidade e Unidade e o já 

aludido PDC-AP, que será elaborado e monitorado pelo Conselho de Curso com 

participação de discentes e docentes a serem escolhidos a cada ano.” 

 

PREMISSAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS 

 

Este Plano de Trabalho e os esforços para sua materialização fazem parte do 

compromisso da Coordenação e da Subcoordenação constituídas pelo Conselho do 

Curso em 12/11/2009, compromisso este balizado pela “Manifesto da nova coordenação 

aos conselheiros, alunos e professores do Curso de Administração Pública”. No referido 

“Manifesto” consta como missão que presidirá os fazeres e esforços da nova gestão:  

1. instaur e manter uma gestão pedagógica colegiada, democrática, transparente 

e eficiente, focada na formação de alta qualidade do futuro gestor público,  

2. visando contribuir para a existência, no país, de governos (nacional, estaduais e 

municipais) e instituições públicas (estatais e não estatais) democráticos, 

transparentes, com alto nível de governança e capacidade de concepção e 

implementação de políticas públicas efetivas, para um desenvolvimento 

socioeconômico sustentável e com justiça social;  



3. em parceria com o Departamento de Administração Pública, em diálogo com os 

demais Departamentos que oferecem disciplinas e docentes para o curso, e em sintonia 

crítico-criativa com as diretrizes emanadas da Direção da Faculdade, da Reitoria e demais 

órgãos da administração superior da UNESP e dos órgãos do governo federal e estadual de 

Educação, e com o suporte técnico-administrativo dos órgãos internos de apoio acadêmico.  

 Assim sendo, do ponto de vista político, este plano de trabalho se coloca como um 

Pacto Político-Pedagógico pela Qualidade Acadêmica, Educação Continuada e Inserção 

Profissional dos Egressos. A inserção profissional aqui comparece para responder aos 

anseios do corpo discente de obter uma formação compatível com os desafios do mercado 

de trabalho altamente qualificado que começa a se constituir na Administração Pública 

brasileira. A educação continuada, principalmente de natureza vertical (pós-graduação), foi 

inserida para dar conta de um antigo anseio de professores e alunos: a criação de um 

Programa de Mestrado em Administração Pública na UNESP/FCLAr, a partir da 

experiência acumulada de mais de 20 anos do curso de graduação. As aulas, as atividades 

complementares e o estágio curricular (com o respectivo TCC – Trabalho de Conclusão do 

Curso) são considerados os fazeres fundamentais do processo de ensino, uma vez que 

abarcam a quase totalidade do tempo previsto para a formação dos alunos. 

  

FRENTES DE ATUAÇÃO 

 

As frentes de atuação prioritárias consideradas neste Plano de Trabalho são a seguintes, 

levando em conta as responsabilidades formais e as premissas político-pedagógicas: 

- Planejamento: a explicitação do planejamento com frente explícita de atuação 

do Conselho tem por finalidade transformar o colegiado numa instância propositiva e 

inovadora, retirando-o de sua condição gestor burocrático de rotinas acadêmicas. 

- Gestão colegiada: a participação dos agentes (não somente conselheiros, mas 

professores e discentes em geral, além de funcionários acadêmico administrativos), 

assumindo compromissos e apresentando propostas, é tomada como elemento 

revigorador fundamental para que se tenha de fato um “Pacto Político-Pedagógico pela 

Qualidade Acadêmica”. 

 - Avaliação: a avaliação em diversos níveis, desde a de rendimento discente nas 

disciplina até a avaliação institucional interna e externa , é considerada fundamental 

para o constante aperfeiçoamento de estruturas, projetos e práticas, devendo basear-se 

em planejamento sistemático. 



 - Relacionamento interno e interação com a comunidade: o curso deve 

manter relacionamento sinergético com os Departamentos, com a Faculdade, com a 

Universidade e com os diversos segmentos da comunidade a ele afetos diretamente, 

como poderes e órgãos públicos (nacionais, estaduais, regionais e locais), organizações 

da sociedade civil; ao mesmo tempo, os agentes internos devem  se relacionar 

quotidianamente de modo a obter o máximo de resultados e satisfação de objetivos e 

metas. 

 - Inserção no movimento nacional de Administração Pública: o diálogo com 

outros cursos similares e de áreas conexas é necessário para superar o atual isolamento 

do curso e para que, a partir dele, se possa contribuir para o necessário avanço da área 

no país, já que está sofre uma série de problemas devido ao seu insuficiente 

enraizamento e à sombra que sobre ele lança a área mais ampla, de Administração de 

Empresas. 

 

PROVIDÊNCIAS E PRIORIDADES 

 

As providências e prioridades em cada uma das frentes de atuação são apresentadas a 

seguir, mesclando assuntos tanto de ensino, como de pesquisa, extensão e gestão 

acadêmica. 

 

 

Planejamento 

 

GP  Atualização anual do PDC-AP – Plano de Desenvolvimento do Curso – 

Administração Pública, prevista no Projeto Político Pedagógico do Curso 

de 2008 

GP Planejamento das ofertas de disciplinas por meio de Planos de Ensino 

(detalhamento de Programas atualizados semestralmente pelos professores) 

GP Orientação regular, da parte da Coordenação/Subcoordenação do Curso, 

para os professores, no início e no final do semestre, para o 

desenvolvimento adequado e otimizado das atividades em sala de aula 

(circulares de início e de final de semestre e, eventualmente, reuniões 

coletivas ou individuais com professores que ministram aulas no semestre) 



GP Plano anual de atividades desenvolvidas por meio de estágios docentes de 

alunos de pós-graduação 

En Definição e implementação de uma estratégia para o uso do RER – Regime 

Especial de Recuperação 

En 

Ex 

Política de eventos internos: definição periódica de eventos internos 

considerados prioritários para o Curso e comunicação aos docentes para que 

sejam inseridos nos Planos de Ensino e para que possam contar como 

Atividades Complementares. Especial atenção para JORNAP, SEMAP, 

Aula Inaugural, Aulas Magnas 

En Estruturação das condições para desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado, providenciando: contatos com Prefeituras, Câmaras de 

Vereadores, Sindicatos e Associações de Funcionários Públicos, ONG´s e 

entidades do terceiro setor para estabelecimento de convênios e acordos de 

cooperação; um banco de ofertantes de vagas; atualização freqüente do 

regulamento e das formas de atendê-lo; um processo de orientação que 

qualifique os Trabalhos de Conclusão de Curso; concurso interno para 

escolha do melhor TCC de cada ano. Estas medidas serão tomadas caso o 

estágio supervisionado seja mantido, após discussão e deliberação do 

Conselho do Curso a respeito de seu potencial, quando comparado ao de um 

monografia científica como requisito para conclusão do curso. 

En Estruturação das condições para desenvolvimento das Atividades 

Complementares previstas na estrutura curricular de 2008 

GP Monitoramento constante das variáveis acadêmicas relevantes (perfil e 

desempenho no vestibular dos ingressantes; perfil dos ingressantes por 

transferência interno ou externa, desempenho discente nas disciplinas e no 

ENADE, práticas de iniciação científica, desistências, reprovações etc.) 

Pe Planejamento anual das atividades do PET – Programa de Educação 

Tutorial com ampla participação de professores e alunos interessados e 

supervisão efetiva do Conselho de Curso 

En Planejamento anual das atividades de monitoria, de modo que as vagas 

existentes sejam utilizadas para o desenvolvimento de disciplinas com 

maior potencial de aproveitamento desse tipo de apoio e para formação de 

alunos com interesse futuro na docência 



En Maior aproveitamento dos alunos recrutados pelo processo seletivo para o 

recebimento de bolas BAAE, maximizando a inserção no curso e as 

contribuições possíveis ao processo de ensino 

Po Interação com o Departamento de Administração Pública no planejamento 

da criação de um Programa de Administração Pública na UNESP/FCLAr  

En Criação e instituição de  atividades de melhoria do ensino de graduação 

para participação de professores, com pontuação no RAD – Relatório Anual 

Docente, visando incentivar este tipo de atividade 

En Acompanhamento dos alunos ingressantes (calouros), transferidos e 

estrangeiros, para melhor integrá-los e para fortalecer o interesse pelas 

atividades acadêmicas, tendo clareza de seu papel na formação e da 

proposta do curso 

GP 

En 

Levantamentos estatísticos e estudos quantitativos sobre aspectos relevantes 

do perfil dos alunos e professores e das práticas pedagógicas do curso, por 

meio de trabalhos nas disciplinas do curso  

GP Participação na formulação de editais dos Departamentos para contratação 

de professores que lecionarão no curso 

GP Acompanhamento das contratações de professores substitutos que 

lecionarão no Curso 

GP Monitoramento das aquisições bibliográficas, visando ao atendimento das 

referências utilizadas nos planos de ensino, com a ajuda dos professores 

para identificá-las e para pedir as compras anualmente 

En Elaboração anual dos horários das disciplinas de modo a assegurar as 

melhores condições possíveis de aprendizado e, sempre que possível, as 

melhores opções de alocação dos professores 

GP Participação no planejamento do uso dos espaços físicos (salas de aula, 

anfiteatros, laboratórios etc.) e de equipamentos, oferecendo sugestões e 

informações para que a infraestrutura esteja sempre o mais próxima 

possível da ideal para o desenvolvimento das atividades 

En Levantamento e divulgação permanentes de oportunidades de intercâmbio 

no exterior, incentivando e apoiando os alunos nesse tipo de atividade, 

contribuindo no processo de internacionalização da UNESP 

 



En Desenvolvimento de uma sistemática para convite e acolhida de alunos 

estrangeiros para realizar intercâmbio no curso 

 

Gestão colegiada 

 

GP Integração da Subcoordenação às atividades da Coordenação, ampliando as 

possibilidades de interação do Conselho com professores, alunos, setores 

administrativos e comunidade em geral.  

GP Garantia de composição do Conselho de Curso com docentes e discentes 

comprometidos com o Projeto Político-Pedagógico do Curso. Especial 

atenção à constância e qualidade da representação discente 

GP Organização das reuniões do Conselho de Curso de modo que tenha 

duração adequada, seja assegurada a participação organizada e consequente 

dos membros e convidados (mesa condutora que evite dispersão e assegure 

o registro fiel das decisões e das discussões), sejam realizados debates 

acadêmico-pedagógicos para além das demandas acadêmico-

administrativas 

En Monitoramento freqüente da implementação do PDC-AP e do Plano de 

Trabalho da Coordenação e do Conselho do Curso, fazendo uso de espaço 

nas pautas das reuniões do Conselho e convocando eventos extraordinários 

sempre que necessário 

En Concepção e implementação de mecanismos efetivos de monitoramento das 

relações professor-aluno, visando melhor desempenho: representação por 

turmas junto ao Conselho de Curso, Conselhos de Turmas (com um 

professor responsável pelo monitoramento do desempenho global da 

turma), reuniões periódicas de todos os professores de cada turma para 

avaliar o andamento do semestre e identificar problemas a serem 

enfrentados coletivamente 

GP Fluxo regular de documentos, materiais e informações entre os membros do 

Conselho, por meio de blog, lista de discussão e outros canais, para que as 

discussões e decisões sejam suficientemente embasadas e discutidas  

 

 



GP Divisão de responsabilidades e tarefas entre os conselheiros, para que os 

diversos itens de planejamento, acompanhamento, monitoramento e decisão 

do Conselho sejam tratados com suficiente atenção e diligência. 

Constituição de duplas de professor-aluno para acompanhamento de tópicos 

como estágio, atividade complementar, eventos etc. Utilização de 

pareceristas e pequenas comissões para subsidiar o Conselho em temas 

mais complexos e/ou prioritários. 

En Melhoria e o acompanhamento do andamento, do desempenho e do impacto 

sobre a formação dos intercâmbios internacionais e das disciplinas cursadas 

em outras instituições de ensino 

GP Abertura permanente para o recebimento e análise de propostas de 

professores, alunos e funcionários para a melhoria do curso 

 

 

Avaliação 

 

En Avaliação anual do PDC-AP – Plano de Desenvolvimento do Curso – 

Administração Pública, prevista no Projeto Político Pedagógico do Curso 

de 2008 

En Monitoramento semestral dos Planos de Ensino desenvolvidos pelos 

professores nas respectiavas disciplinas 

Pe Avaliação anual das atividades do PET – Programa de Educação Tutorial 

com ampla participação de professores e alunos interessados e supervisão 

efetiva do Conselho de Curso 

En Decisão e ação com referência ao uso a ser dado pela Avaliação das 

Disciplinas e Docentes pelos discentes, semestral, via internet 

En Avaliação, pelo Conselho, do resultado global do desempenho dos alunos 

nas disciplinas ofertadas em cada semestre 

GP Monitoramento, discussão e deliberação freqüentes a respeito das 

avaliações institucionais interna (avaliador externo designado pela Reitoria) 

e externa (Comissão do MEC), do resultado do ENADE e de outras 

avaliações (como, por exemplo, a da Revista Exame) 

 



GP Acompanhamento das avaliações realizadas pelo Departamento de 

Admnistração Pública (Avaliação dos planos globais de atividade dos 

professores/pesquisadores) 

GP Análise das avaliações institucionais internas de 2005 e 2009, levantamento 

de decisões e ações por elas demandadas, para tomada de providências. 

 

 

Relacionamento interação com a comunidade 

 

GP Aprofundamento e melhoria do relacionamento da 

Coordenação/Subcoordenação e do Conselho do Curso com os setores de 

apoio administrativo, visando maior integração entre aspectos didático-

pedagógicos e político-administrativos das decisões e ações 

GP Ampla divulgação dos  planos, avaliações e relatórios para toda a 

comunidade, por meios físicos e virtuais 

GP Participação do Coordenador ou do Subcoordenador no Conselho do 

Departamento para assegurar maior integração entre Conselho de Curso e 

Departamento 

GP Criação de mecanismos ágeis de atendimento de alunos e professores pela 

Coordenação/Subcoordenação (blog, e-mail, telefone (inclusive celular), 

plantões, visitas às salas) 

En Recepção de calouros que apresente a proposta do curso e as oportunidades 

de desenvolvimento intelectual do ambiente universitário 

GP Melhoria do relacionamento interno por meio da criação de blogs, listas de 

discussão e outros recursos da rede mundial de computadores; 

desenvolvimento, no médio prazo, de home page do curso 

En Visitas regulares da Coordenação/Subcoordenação às turmas, em sala de 

aula, para tratar de assuntos de interesse e/ou para sanar problemas 

GP Divulgação das convocatórias/pautas e atas/relatórios das reuniões dos 

órgãos  colegiadas, grupos de trabalho e outras de interesse do Curso 

En Incentivo aos alunos para a obtenção de boas médias gerais e desenvolvam 

relatórios de estágios significativos para sua formação: Prêmio Mérito 

Acadêmico do CRA e Prêmio para o Melhor TCC do Ano. 



En Melhor aproveitamento das monitorias e ampliação das vagas para criar 

oportunidades de práticas docentes por parte de alunos interessados em 

seguir este tipo de carreira 

En Incentivo à realização de visitas técnicas a Prefeituras e aperfeiçoamento 

constante da visita técnica anual a Brasília 

Pe Apoio ao Projeto Prefeitos Paulistas, enquanto oportunidade para trazer 

Prefeitos ao Campus para contato com alunos e professores 

GP Intensificação do relacionamento do Conselho do Curso e da 

Coordenação/Subcoordenação com o CAAP e com a Paulista Júnior 

GP Desenvolvimento de relações com ex-alunos, a fim de monitiorar a inserção 

no mercado de trabalho e colher sugestões para melhoria do curso 

GP Esforço para criação de melhores condições de funcionamento do curso a 

partir de um relacionamento mais próximo e pró-ativo com a Direção da 

Faculdade e com a Reitoria, tendo em vista os atuais entraves políticos que 

dificultam o avanço do curso. 

 

 

Inserção no movimento nacional de Administração Pública 

 

GP Manifestação pública regular do Conselho do Curso e da 

Coordenação/Subcoordenação a respeito de temas conjunturais relevantes 

da Administração Pública no país, no Estado e na região, refiram-se eles à 

política, à gestão ou à formação 

GP Estreitamento da relação com o Conselho Regional de Administração 

GP Estreitamento da relação com a ANGRAD - Associação Nacional dos 

Cursos de Graduação em Administração e com ANPAD – Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Administração 

GP  Esforços para manter relacionamento com cursos similares e afins. Especial 

atenção para cursos da USP-EACH (USP Leste) e UNICAMP-Limeira 

En 

Pe 

Participação nas atividades e eventos científicos (ex.: EnAPG) e de 

avaliação (ex.: comissões do MEC e do INEP) da área, fortalecendo a 

perspectiva que evita diluir Administração Público no segmento mais amplo 

de Administração de Empresas 



GP Constantes esforços para que os planos do curso dialoguem positivamente e 

propositivamente com os Plano da Direção e com o PDI da UNESP. 

 

En = Ensino 

Pe = Pesquisa 

Ex = Extensão 

Po = Pós-graduação 

GP = Gestão pedagógica 


