


SOBRE A TRILHA

A Trilha de Gestão de Cursos de Graduação tem como

objetivo fornecer uma formação básica para atuação nas

funções de Coordenador e de Secretário de Curso de

Graduação na Universidade Federal de Santa Maria.

As trilhas de aprendizagem compreendem um conjunto 

integrado, sistemático e contínuo de ações destinadas ao 

desenvolvimento de competências.



CURSOS SUGERIDOS
A PROGEP sugere a realização das seguintes capacitações voltadas para a formação de atuais e futuros

Gestores de Cursos de Graduação.

Gestão Acadêmica 
e Pedagógica

Carga horária: 20h
Tipo: EAD autoinstrucional

Carga horária: 20h
Tipo: EAD autoinstrucional

Sistemas de Avaliação Interna e 
Externa dos Cursos de Graduação

Carga horária: 30h
Tipo: EAD autoinstrucional

Gestão e Sistemas 
Acadêmicos



Gestão Acadêmica e Pedagógica

As gestões acadêmica e pedagógica dos cursos de graduação são processos

complexos, com amplos desafios e que devem ser orientados pelos princípios e

objetivos do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), do Plano de Desenvolvimento

Institucional (PDI) e do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), em uma constante

colaboração construtiva com o corpo docente, a fim de subsidiá-lo e apoiá-lo no

alinhamento das estratégias e políticas organizacionais das áreas acadêmicas e

pedagógicas da instituição com a comunidade interna e a sociedade em geral.

Objetivo Geral

Capacitar, de uma maneira geral, os(as) servidores(as) da Instituição para a gestão

acadêmica e pedagógica, no que tange às normativas, documentos, processos e

fluxos.

Carga Horária: 20 horas

CURSOS INTERNOS SUGERIDOS

Gestão Acadêmica 
e Pedagógica

Carga horária: 20h
Tipo: EAD autoinstrucional



Sistemas de Avaliação Interna e Externa dos Cursos de Graduação

A Avaliação Institucional é um processo permanente de acompanhamento e avaliação

dos diferentes aspectos que perpassam os três eixos indissociáveis nos quais a

Universidade atua (ensino, pesquisa e extensão), tendo como principais parâmetros a

responsabilidade social; o comprometimento e a atuação do corpo docente; o

desempenho acadêmico; e a gestão pedagógica e administrativa.

Objetivo Geral

Capacitar, de uma maneira geral, os(as) servidores(as) da Instituição para os

processos de Avaliação Institucional que pautam o planejamento e o desenvolvimento

das ações administrativas, acadêmicas e pedagógicas na UFSM.

Carga Horária: 20 horas

CURSOS INTERNOS SUGERIDOS

Carga horária: 20h
Tipo: EAD autoinstrucional

Sistemas de Avaliação Interna e 
Externa dos Cursos de Graduação



Gestão e Sistemas Acadêmicos

O Curso de Gestão e Sistemas Acadêmicos busca promover a instrumentalização

dos(as) servidores(as) da Instituição (em especial as equipes gestoras) quanto às

questões administrativas e de planejamento acadêmico (regulamentações, processos,

fluxos e encaminhamentos), bem como aos sistemas acadêmicos coadjuvantes à

gestão dos cursos de graduação, desde a oferta de disciplinas e matrículas, até os

acervos da Biblioteca Central, passando pelos processos de formaturas e revalidação

de diplomas.

Objetivo Geral

Capacitar, de uma maneira geral, as equipes gestoras dos cursos de graduação,

instrumentalizando-as sobre as dinâmicas próprias do planejamento, gestão e

sistemas acadêmico: estruturas, normativas, modelos documentais, processos fluxos

e encaminhamentos.

Carga Horária: 30 horas

CURSOS INTERNOS SUGERIDOS

Carga horária: 30h
Tipo: EAD autoinstrucional

Gestão e Sistemas 
Acadêmicos



A abertura das inscrições será divulgada por meio dos canais de

comunicação da PROGEP, sendo que as inscrições poderão ser

realizadas pelo Portal de Capacitação.

(https://portal.ufsm.br/capacitacao).

Mais informações podem ser obtidas com o Núcleo de Educação e

Desenvolvimento pelo e-mail ned@ufsm.br.

INSCRIÇÕES

https://portal.ufsm.br/capacitacao

