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1. Apresentação
O presente documento tem por objetivo apresentar e avaliar as ações e medidas
desenvolvidas pela Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Geografia do
campus Crateús durante o ano de 2019, com vistas ao cumprimento das funções
institucionais e constante aprimoramento do curso.
O Curso Superior de Licenciatura em Geografia do IFCE campus Crateús está estruturado
da seguinte forma:
− Oferecimento de 40 vagas anuais nos períodos noturno e diurno, alternadamente;
− Ingresso por meio do SISU, transferência, diplomado, reingresso.
No ano de 2019, do total de 14 ações planejadas, 12 foram completamente executadas, 2
parcialmente executadas. E ainda, nasceram 6 no decorrer do ano a partir das necessidades
do curso e que foram realizadas ou estão em continuo processo de realização.
2. Ações planejadas, executadas e reelaboradas a partir da necessidade do
curso/2019.
AÇÃO

RESULTADO DA
REALIZAÇÃO: 100%

RESULTADO DA
REALIZAÇÃO: 75%

RESULTADO DA
REALIZAÇÃO: 50%

RESULTADO DA
REALIZAÇÃO:
EM PROCESSO

1

Estabelecer
diálogos
constantes, com todos os
seguimentos educacionais do
IFCE e comunidade dos
Sertões de Crateús
Ofertar no mínimo dois
cursos de extensão
Divulgar e incentivar o curso
de especialização no campo
como formação continuada.
Acompanhar o PIBID como
política
direta
de
permanência e êxito, e
antecipação com as escolas
núcleos;
Fortalecer
os
órgão
colegiados (Criação do centro
acadêmico 20 de novembro)
Incentivar
a
produção
científica
Requisitar as
condições
necessárias para o ensino,
pesquisa
e
extensão(LABORATÓRIOS)
Acompanhar a frequência e
infrequência dos educandos e
educadores
Realização da II Semana da
Geografia
Atender no mínimo 75% a
nota técnica N° 002/2015 da
PROEN/ IFCE que dispõe
sobre as atribuições dos
coordenadores de curso
:Funções
acadêmicas,
Funções
gerenciais
e
Funções institucionais.
Estimular a realização de
aulas de campo e visitas
técnicas.
Aplicar as diretrizes a partir
das Leis: 10.639/03 e
10.645/08 no curso.
Massificar as informações,
acompanhar o alinhamento
das disciplinas em relação ao
ENADE e sua aplicabilidade.
Concorrer nos projetos que
oportunizem bolsas para os
acadêmicos

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Realizar reuniões ordinárias X
(bimestrais) e extraordinária
do colegiado.
Participação em eventos X
educacionais
(palestras,
feiras, congressos, e outros)
Realizar Reuniões do NDE.
Avaliar e reformular o PPC X
do
curso,
mediante
necessidade do NDE e
Colegiado.
Realização de atividades X
cientificas e culturais no dia
do Geografo.
Calourada
alinhada
a X
proposta da PROEN e com
inovações a partir da
necessidade do curso.

X
X

Antonio Avelar Macedo Neri
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