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PLANO
Processo: 23293.002266/2020-04
Interessado: Direção de Ensino - Campus Crateús
Plano de Ação de Coordenador(a) do Curso de Graduação do IFCE
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

Entidade promotora: IFCE - campus Crateús
Curso: Curso de Licenciatura em Letras
Coordenador Substituto: Francisco Bruno Rodrigues Silveira
Campus: Crateús
Período que será implementado: Fev./ 2021 a Dez./ 2021
Data da aprovação: 17 de novembro de 2020

1. Apresentação
Com início em 14 de janeiro de 2013, o Curso de Licenciatura em Letras do campus Crateús
já está consolidado, com ações implementadas durante esta sua trajetória que se aliam ao compromisso da
Instituição de formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento local e regional.
De acordo os dados mais recentes disponibilizados plataforma “IFCE em Números”, o curso
apresenta um total de 131 alunos matriculados, sendo 97 em curso e 34 retidos.
O Curso de Licenciatura em Letras do Instituto Federal do Ceará – campus Crateús vem
contribuindo gradativamente para a formação de professores de Língua Portuguesa e Literaturas na região dos
Sertões de Crateús, ao ofertar um conjunto de saberes em disciplinas curriculares que visam a transformação
da realidade onde o campus está inserido, com expectativa de melhorias, a médio e longo prazos, na área da
docência em língua materna.
Dentre as várias conquistas do curso, podemos elencar as seguintes e mais recentes: a)
conceito 4 na avaliação do MEC ; b) 1 egresso na Academia de Letras de Crateús, com um livro publicado;
c) 3 mestres (destes, 1 doutorando) e 2 mestrandos no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada
da Universidade Estadual do Ceará (PosLA - UECE); d) 6 alunos aprovados no último concurso da SEDUC;
e) alguns alunos no curso de especialização “Educação do Campo” no próprio campus; f) vários outros
egressos atuando nas escolas particulares e nas escolas municipais dos Sertões de Crateús. Todas essas
conquistas reafirmam a qualidade de ensino ofertado pelo curso.
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2. Objetivo geral
Trabalhar, coletiva e democraticamente, para o desenvolvimento e ampliação do atual
estado de excelência do curso de Letras.

3. Objetivos específicos
Possibilitar oportunidades de aprendizagem inovadoras que otimizem a formação
acadêmica, cidadã e socialmente inclusiva do corpo discente.
Incentivar o interesse dos discentes no desenvolvimento de práticas pedagógicas, visando
ao desenvolvimento da região onde o campus está localizado;
Instigar os graduandos e egressos a participarem das atividades realizadas pelo curso, no
âmbito da extensão e da pesquisa, construindo de forma significativa para a manutenção da
excelência do curso.

4. Cronograma de execução

Ação

Realizar reuniões sistemáticas do NDE e do
Colegiado

Período

Indicador de
desempenho

fevereiro a
dezembro

Atas das reuniões

Cadastrar o programa “Letras Sociais” e o projeto Fevereiro a Documento em PDF do
“Letras e Lives”, que está vinculado a ele.
maio
cadastro

Criar o perfil do curso no Facebook

Fevereiro a
O próprio perfil
maio

Criar e oficializar 3 comissões para gerenciar as
mídias sociais do curso (YouTube, Instagram e
Facebook)

fevereiro a
junho

Portarias das
comissões

Continuar desenvolvendo o projeto “Letras e Lives”
fevereiro a
a partir do perfil do curso no Instagram e do canal
dezembro
no Youtube

Participação dos
discentes e da
comunidade externa

Criar um evento de socialização de pesquisas já
desenvolvidas por alunos egressos do curso

Formulário de avaliação
do evento
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Dar continuidade ao projeto “Café com Com
Letras e Pedras” de forma virtual e/ou presencial

fevereiro a
dezembro

Realizar uma nova edição do Concurso de Cordéis fevereiro a
do Campus Crateús
dezembro

Frequências
Enquete com
participantes
Enquete com o público
leitor

Apresentação das qualificações de TCC

setembro e Feedback dos
outubro
membros avaliadores

Criar e organizar o IV Fórum de Letras do
IFCE-campus Crateús e o I Seminário Integrador
dos cursos de Letras do IFCE

Trabalhos apresentados
setembro a
no evento e enquete
dezembro
com os participantes

Continuar o incentivo à produção de material
didático, em formato de apostilas, para as
disciplinas do Curso de Letras

fevereiro a
dezembro

Quantidade de
materiais produzidos

Desenvolver as atividades do programa “Centro de
fevereiro a
Línguas” implantado em 2019, incluindo o curso de
dezembro
LIBRAS, língua portuguesa e de produção textual.

Adesão dos discentes
do campus e da
comunidade externa
aos cursos e ações
ofertadas pelo
programa.

Desenvolver um projeto de encontros de todos os
professores do curso e de professores externos
fevereiro a
convidados para estudo e discussão de temas
dezembro
relacionados ao ensino de línguas e à formação de
professores.

Adesão dos docentes
internos e externos e as
discussões realizadas
nos momentos sobre a
avaliação do processo
de ensino e
aprendizagem

Realizar momentos de discussão e avaliação com
docentes e discentes sobre o processo de ensino
fevereiro a
de ensino e aprendizagem
dezembro

Continuar a incentivar os docentes do curso a
criarem mais grupos de estudo e pesquisa, bem
como incentivar os alunos a participarem dos
grupos já existentes e dos que serão criados.
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Organizar o primeiro e-book dos professores do fevereiro a
curso com os TCC’s já aprovados até o momento dezembro

A publicação do e-book

Continuar com o projeto “Littera Sertões” em
versão digital

fevereiro a
dezembro

Edição digital do Littera
Sertões

Realizar o Encontro Estadual do PIBID

fevereiro a
dezembro

Adesão dos
participantes ao evento

5. Avaliação do Plano de Ação do Coordenador de Curso
O presente documento é um importante instrumento de trabalho que tem como principal
objetivo nortear as ações a serem realizadas no Curso de Licenciatura em Letras do IFCE campus Crateús,
agregando experiências e conhecimento para o corpo discente do curso no que se refere aos três eixos do
ensino superior (ensino, pesquisa e extensão).
Dessa forma, espera-se que essas ações e atividades aqui previstas possam promover
melhorias significativas no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo, assim, para a permanência dos
discentes e para a construção de um ambiente plural e democrático dentro da instituição de ensino.
O desenvolvimento do Plano de Ação constitui um momento enriquecedor de construção de
metas em todas as áreas supracitadas para o maior aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido no âmbito do
Curso de Letras. Desse modo, o presente planejamento de objetivos, metas, ações e resultados esperados
devem ser seguidos pela Coordenação do Curso e acompanhado de forma sistemática pelos docentes e
discentes que compõem o colegiado.

Francisco Bruno Rodrigues Silveira
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras do IFCE campus Crateús

Documento assinado eletronicamente por Francisco Bruno Rodrigues Silveira, Coordenador
do Curso de Licenciatura em Letras do campus Crateús, em 25/11/2020, às 17:54, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2175061
e o código CRC 2E23967E.
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