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ATRIBUIÇÕES DOS COORDENADORES DE POLOS – PROGRAMA ENSINAR 

 

Os (as) Coordenadores (as) de Polo do Programa Ensinar – Formação de Professores 

deverão gerenciar os cursos nos polos, administrando as atividades acadêmicas, 

socializando todas as informações necessárias ao desenvolvimento das ações junto ao 

corpo docente e discente, administrando o espaço físico, equipamentos e mobiliários 

necessários à execução das atividades, mantendo aberto diálogo entre alunos, 

professores, servidores administradores, coordenações setoriais e coordenação geral do 

programa. 

 

Atribuições dos Coordenadores de Polo 

 

1. Coordenar todas as atividades desenvolvidas no polo; 

 

2. Zelar pela manutenção do espaço físico para que as atividades acadêmicas 

possam transcorrer com tranquilidade (limpeza; equipamentos e mobília, 

material de expediente, etc.); 

 

3. Seguir todas as orientações fornecidas pelas: Coordenação Geral, Direções de 

Curso e Coordenação Pedagógica;  

 

4. Acompanhar as atividades acadêmicas realizadas no Polo. É indispensável a 

presença do/a Coordenador/a de Polo nos finais de semana  para o bom 

desenvolvimento das atividades; 

 

5. Fazer interlocução do polo com a Coordenação Geral do Programa e 

autoridades locais; 

 

6. Reunir os professores e alunos, prestando esclarecimentos e socializando 

informações; 

 

7. Orientar os alunos quanto ao número de faltas permitidas pelas normas; 
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8. Orientar os alunos evangélicos (Adventistas) quanto à administração de suas 

faltas nas disciplinas, observando a legalidade da situação conforme parecer do 

MEC 1.540/99 e 1.541/99; 

 

9. Controlar a assiduidade e o horário dos professores, bem como o cumprimento 

da carga horária de sua disciplina; 

 

10. Manter os arquivos do Polo organizados e atualizados (programas, fichas de 

matrículas, correspondências recebidas/expedidas etc.); 

 

11. Controlar o empréstimo de livros do acervo do programa; 

 

12. Dispensar a devida atenção aos problemas apresentados no Polo, pelo corpo 

docente e discente; 

 

13. Utilizar os instrumentos padronizados, de forma a assegurar agilidade e 

segurança das informações fornecidas; 

 

14. Ter capacidade para solucionar os problemas pertinentes ao seu Polo; 

 

15. Receber e verificar no término das disciplinas, se os diários estão devidamente 

preenchidos e assinados para que possam ser enviados; 

 

16. Receber do professor/a, devidamente assinado, os seguintes documentos: 

formulário de registro de faltas, formulário de registro de conteúdo 

programático e mapa de notas;  

 

17. Verificar o preenchimento dos Diários quanto as NOTAS para os ausentes da 

avaliação, pois o espaço deverá ser preenchido com hífen (-); 

 

18. Verificar o preenchimento dos Diários quanto a FREQUÊNCIA, pois  no caso 

de não haver faltas o espaço deverá ser  preenchido com o numeral zero (0); 
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19. Conferir os documentos supracitados para identificar possíveis falhas no 

preenchimento desses documentos (caso identifique falhas orientar o/a 

professor/a para as correções) e comunicar a Direção do Curso; 

 

20. Assinar os referidos documentos e deixar as cópias dos mesmos na 

Coordenação do Polo, enviando os originais para a Direção do Curso; 

 

21. Entregar ao /a professor/a um comprovante de recebimento dos Diários. 

 

22. Acompanhar a matrícula dos aprovados, devolvendo as fichas        

imediatamente ao setor competente, para prontidão da entrega dos diários. 

 

 

 


