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Proposta de trabalho: Coordenadoria Sociopedagógica 

 

 

Como Coordenadora do Sociopedagógico considero importante dar continuidade ao trabalho interdisciplinar que tem sido 

desenvolvido pela equipe da CSP, respeitando o espaço e função de cada profissional do setor, proporcionando a 

valorização e pertencimento institucional do técnico da coordenadoria, promovendo ainda a consolidação de ações que 

promovam a participação dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, de maneira que os profissionais da CSP 

possam identificar quais os saberes acadêmicos necessários para quem ensina e como se relacionam estes saberes na 

prática diária do docente, impulsionando o processo educacional de forma satisfatória, promovendo a permanência e êxito 

do alunado. 

Pretendo ainda: 

• Propiciar atividades de interação e integração com docentes e administrativos de forma democrática, de maneira 

que o docente e administrativos possam assumir a importante função de mediar a aprendizagem dos educandos 

levando-se em conta as diferentes realidades e os diversos universos culturais, para além da indução da mídia e 

da tecnologia; 

• Implementar ações na assistência estudantil, com a inserção de mecanismos que facilitem o processo do PAP, 

contribuindo para a divulgação e aperfeiçoamento da cultura de gestão democrática, participativa, voltada para 

resultados; 

• Promover ações de acolhimento dos alunos, desenvolvendo a autonomia do aluno, direcionada para um futuro 

profissional e acima de tudo enfatizando sua responsabilidade social quanto cidadão, com o objetivo de garantir 

o conhecimento sobre liberdade individual e a igualdade entre as pessoas; 

• Desenvolver ações que possibilitem aos profissionais trabalharem a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

coletivamente, de forma a criar momentos para que cada profissional se habilite em relação a sua própria função 

e atribuição, desmitificando e desobscurecendo o papel de todos os profissionais da CSP e outros profissionais 

que se relacionam com a Coordenadoria, de forma respeitosa, sempre com intuito de fortalecer as relações 

humanas institucionais. 

• Acompanhar os planejamentos, conselhos consultivos e deliberativos, e atendimento diferenciados dos 

responsáveis pelos alunos. 

Para finalizar, comprometo-me a trabalhar de forma ética e transparente. 

 

 

Rita Schlinz 

TAE- CSP 


