PLANO DE AÇÃO
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

APRESENTAÇÃO
A atual condição de desenvolvimento da educação superior e situação da
FCGB, fez com que alguns pressupostos básicos fossem reanalisados para que
os processos educacionais fossem revisto, e que promova condições para
desenvolver um trabalho de qualidade junto à coordenação do curso.
Dessa forma, o presente Plano de Ação, possui como objetivo a exposição
das diretrizes e ações a serem utilizadas como princípios no planejamento do
processo de gestão institucional e participativa do Curso de Ciências Contábeis da
FCGB. Trata-se, portanto, de um instrumento direcionador da nossa gestão a
partir de 2017.
Para a elaboração desse Plano de Ação, tomou-se com base informações
do PDI e do PPC, construídas numa visão gerencial de qualidade, voltada para a
implantação,

consolidação

e

expansão

de

uma

Instituição

de

Ensino

contemporânea. Assim, nossas propostas estão distribuídas de forma articulada
em quatro dimensões: Ensino, Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Extensão e
Gestão.

DIRETRIZES PARA O ENSINO
Uma IES deve enfrentar o desafio de formar cidadãos com competência
para contribuir com o avanço do conhecimento em suas áreas e capazes de
compreender a realidade local, regional, nacional e mundial e, consequentemente,
a dissociabilidade entre Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão.
É fundamental que a sala de aula, presencial ou virtual, seja local de
discussão de ensino e pesquisas realizadas na IES e que o próprio ambiente de
ensino seja objeto de pesquisa. Num momento, onde a qualidade de vida e o
nível de desenvolvimento das nações dependem, cada vez mais, da velocidade e
da eficácia com que estas produzem e utilizam os conhecimentos, é necessário
que os alunos absorvam esse novo desafio que se impõe.
Os cursos de Contabilidade têm obtido conceito de desempenho não
satisfatório nos processos de avaliação externa, como o Enade. Esta coordenação
estará especialmente comprometida com a tarefa de mudar este conceito,
fornecendo aos seus alunos capacitação adequada para a utilização de modernas
ferramentas didáticas e tecnológicas, o que os colocará em posição de atuar não
apenas local, mas globalmente. O corpo docente do curso de Contabilidade
trabalhara os aspectos pedagógicos inovadores, em espaços físicos e virtuais de
aprendizagem, sempre com a visão da evolução curricular e assegurar seu
compromisso com a inovação e excelência nos diferentes níveis de ensino.
Constituem diretrizes do Plano de Ação:
a) a busca da excelência em todas as áreas de formação;
b) a ampliação e a diversificação do acesso ao ensino;
c) o aprimoramento da formação científica, tecnológica, humanística, ética,
política e cultural, articulada com conhecimentos multidisciplinares,
proporcionando condições para a reflexão crítica e autônoma.

Ações propostas:

Implantação de um Programa de Melhoria do Ensino, com a criação de
regulamentação e critérios de avaliação do ensino tendo por base os indicadores
das Comissões Avaliadoras do MEC e CPA;
de controle e aperfeiçoamento dos mecanismos de avaliação da qualidade
do curso, através de regulamentação e relatórios avaliativos, dentro das políticas
institucionais para o ensino, constante no PDI;

professores com o propósito de
garantir a funcionalidade e eficiência do ensino;
Planejar e executar o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e Projeto
Político Institucional - PPI;
Executar as políticas institucionais ampliando a acessibilidade ao curso;
Incentivar a produção de materiais didáticos impressos e digitais pelos docentes
e discentes do curso;
Proporcionar formação pedagógica com cursos de capacitação a todos os
Professores do curso;
Dar andamento às reestruturações e unificação curriculares dos cursos da
FCGB;
Promover o programa PIBID, buscando abranger todos os cursos da FCGB;
Fortalecer e garantir a manutenção e contínua atualização dos sistemas
informatizados de gestão sobre acesso, eficácia e permanência na FCGB;
Participar de eventos de qualificação sobre gestão e ensino na educação.

DIRETRIZES PARA PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.
Hoje, questões como proteção ambiental e sustentabilidade, mudança
climática

e

bioenergia,

segurança,

violência,

decadência

urbana,

saúde

preventiva, pobreza e equidade social, geração de empregos e educação
dominam o cenário nacional e internacional, traduzindo a necessidade de políticas
agressivas e efetivas, as quais não podem ser adiadas para um futuro longínquo.
É nesse contexto que a FCGB, vem sendo avaliada na sua contribuição para a
solução de problemas não apenas de caráter local, mas também mundial.
Pensando nisso, ações são articuladas com os cursos da IES para que a
consolidação da pesquisa e inovação em nossa instituição seja efetivada,
buscando, assim, o incentivo à consolidação da mesma, a melhoria da
infraestrutura e a contratação de recursos humanos qualificados nas carreiras de
professor/pesquisador e técnico de nível superior, tornando, isto, ferramentas
fundamentais para geração de produtos e metodologias com a marca da FCGB e
Grupo Lusófona.
A Pós-Graduação é considerada parte relevante da educação continuada,
uma vez que a formação escolar do cidadão é atualmente um processo que

demanda atualizações, complementações e revisões permanentes. Neste
contexto, a FCGB tem papel fundamental na constante renovação do saber
acadêmico para a formação de recursos humanos altamente qualificados para o
exercício consciente da cidadania.

Ações propostas para pesquisa, inovação e pós-graduação:

talentos, com o objetivo de consolidar linhas de pesquisa e implementar linhas
inovadoras;
Ampliar e aprimorar o corpo técnico, considerando as especificidades das áreas
de conhecimento;
Executar o Programa Institucional de Iniciação Científica da FCGB, com vistas a
despertar em jovens talentos o engajamento precoce à pesquisa e inovação;
Viabilizar e apoiar financeiramente a organização de eventos científicos e a
participação de docentes/discentes em encontros nacionais e internacionais;
os conhecimentos gerados na FCGB para instituições públicas em
geral, empresas privadas e governamentais, ONGs e agências que implementam
políticas de pesquisa no estado, na região e em âmbito nacional;

a realização de pesquisas em áreas consideradas estratégicas;
-científicas na FCGB
Executar, dentro dos eixos de ensino, os Programas de Pós-graduação Lato
sensu, da mesma e em diferentes áreas do conhecimento, aproveitando os
docentes já qualificados com Mestrado e Doutorado, para com o credenciamento
dos mesmos, bem como, estruturar a oferta de vagas e seu funcionamento.
Destinar vagas aos docentes e técnico-administrativos da FCGB nos cursos de
Pós-graduação Lato sensu oferecida pelo mesmo, com objetivo de dar fluxo às
demandas de qualificação profissional.
Incentivar o apoio à mobilidade docente e discente entre os Programas de Pósgraduação da mesma e de diferentes áreas do conhecimento entre instituições;
Executar os mecanismos de avaliação dos cursos de especialização;

DIRETRIZES PARA EXTENSÃO
Como processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a
pesquisa de forma indissociável, a extensão possibilita uma interação qualitativa
entre a FCGB e a sociedade. Esta visão vem pautando a política de ensino
superior no país e resultou no Plano Nacional de Extensão Universitária. Para que
isso seja invertido, o nosso Plano de Ação aponta que é extremamente importante
à produção intelectual derivada da prática da Extensão Institucional, em forma de
publicações científicas e patentes, além de produtos e serviços que devem ser
compartilhados, divulgados e submetidos à avaliação acadêmica.

Ações propostas para a Extensão
Executar o serviço de atenção ao estudante, com participação do setor psicológico,
serviço de saúde e social da FCGB;
Executar o programa de apoio aos estudantes, contribuindo para a permanência dos
alunos nos cursos;
Executar o projeto de desenvolvimento do Banco de Dados da Extensão da FCGB;
Executar, buscar e divulgar editais envolvendo áreas relacionadas com a Extensão
Universitária, bem como articular convênios e parcerias para o desenvolvimento de
trabalhos extensionistas;
Incentivar campanhas institucionais da FCGB, voltadas ao esclarecimento da população,
nas diferentes áreas de conhecimento, baseadas em temas atuais e emergentes da própria
sociedade;
soluções
práticas e eficientes e aplicá-las, juntamente com a sociedade, na resolução de problemas
contemporâneos;
Executar e incentivar os projetos voltados à geração de renda, ampliando as
cooperativas de trabalho para preparação de pessoal, desenvolvendo habilidades na
população
necessitada,
contribuindo
para
a
sua
subsistência;

voltados
ao meio ambiente, despertando a responsabilidade em relação ao tema;
Valorizar e apoiar a produção artística e cultural, ampliando sua visibilidade mediante
circuitos culturais, apresentações e produtos;

DIRETRIZES PARA GESTÃO
A busca de agilidade para os processos decisórios, com ações articuladas
entre os cursos e sua relação com a estrutura da IES, procurando desenvolver
meios que promovam a descentralização e racionalização administrativa,
objetivando a excelência na qualidade e na produtividade dos serviços e das
ações de gestão. Inclusive fortalecendo a dimensão do SINAES, gestão e
desenvolvimento institucional.
Em nosso Plano de Ação, as ações administrativas e diversos programas
serão implantados com esse objetivo, buscar melhores condições de trabalho para
solucionar problemas, além de criar novas propostas às quais devem ser feitas
para o crescimento institucional.

Ações para a Gestão:
Organizar cursos específicos de ambientação funcional com foco nos
procedimentos de cada área de, com elaboração de manuais de procedimentos
atualizados com relação às atribuições e procedimentos;
Incentivar o engajamento do corpo técnico-administrativos e docentes na
organização de projetos multidisciplinares que atendam a problemas sociais da
comunidade;
os colaboradores em suas
respectivas áreas de atuação.
Ofertar cursos de atualização para os servidores visando a otimização do
desempenho funcional.
Implementar o programa de rotinas administrativas com procedimentos ágeis,
adequando a legislação e regulamento;

Ampliar projetos e ações de racionalização de energia, água, material de
consumo, etc. com o objetivo de redirecionar recursos financeiros para outras
atividades na FCGB;
Implementar medidas administrativas com o objetivo de preservação e
potencialização dos recursos naturais, através da racionalização do uso da água e
da energia;
Implementar o programa de digitalização dos documentos do sistema de
arquivos, ampliando a informatização e facilitando a busca e os
procedimentos administrativos;
Reformar, modernizar e estruturar a Biblioteca, com a sistematização de
procedimentos e contratação de auxiliares e bibliotecários.
Ampliar o acervo da através da aquisição de livros, revistas e periódico.
incentivo à leitura e valorização da Biblioteca
Através da celebração do dia do Livro e da Biblioteca;
Ampliar e aperfeiçoar o espaço físico do Acervo Acadêmico.
Execução do Programa de Responsabilidade social e Ambiental - PRSA
Ambiental, que deve normatizar as ações e programas relacionados à conservação
e sustentabilidade do meio ambiente, as orientações e os programas de
treinamento e capacitação;
Criar o Departamento de Tecnologia da Informação com objetivo de criação de
ferramenta que estabeleça rotinas e procedimentos para facilitar o trabalho das
pessoas, como forma eficiente de gestão da informação e de apoio às
decisões e como instrumento de integração de todo a IES;
Concluindo, esse plano de ação apresenta o compromisso de viabilizar,
para o curso de Ciências Contábeis da FCGB, uma proposta de gestão
participativa que visa a formação integral de trabalhadores cidadãos e à defesa do
patrimônio, no que diz respeito a planejamento, execução, avaliação e
acompanhamento das ações, sempre observando os princípios constitucionais
de uma gestão democrática e eficiente.

