Orientações para construção do Projeto Pedagógico Institucional – PPI
Contribuições do Campus Crateús.

Introdução:
O IFCE deu início em setembro de 2016 ao processo de construção coletiva do Projeto
Pedagógico Institucional – PPI. Para tanto, foram formadas duas comissões: 1) a comissão central,
responsável por elaborar diretrizes de trabalho para concretização dessa construção e pela
sistematização final das informações enviados pelos campi, sendo composta por servidores ligados
as Pró-Reitorias, com ênfase a Pró-Reitoria de Ensino - PROEN; 2) e as subcomissões que estão
localizadas em cada campus, tendo como atribuição conduzir todos os passos necessários para a
elaboração de contribuições do campus ao PPI.
No campus Crateús, a construção do PPI vem sendo pensada desde outubro de 2016
quando foi formada uma subcomissão e deu-se início ao planejamento de execução da atividade.
Conforme nota informativa nº17 enviada pela PROEN (anexo I), a metodologia a ser utilizada deve
ser participativa e envolver todos os segmentos da comunidade acadêmica (discentes, servidores e
comunidade), ficando a critério da subcomissão de cada campus elaborar sua metodologia e
cronograma de atividades, obedecendo ao calendário geral.
Metodologia: No Campus Crateús, utilizaremos uma metodologia de caráter participativo centrada
na atuação de líderes que atuarão como facilitadores no processo de discussão do PPI e elaboração
das contribuições.
Como forma de facilitar a coleta das contribuições ao PPI, a subcomissão criará perguntas
norteadoras que servirão como base para o levantamento das demandas. Tais perguntas serão feitas
por segmentos e deverão contemplar os itens dispostos na proposta de sumário enviada pela
PROEN (anexo II).
Para o segmento de discentes, serão escolhidos duas lideranças por turma que ficarão responsáveis
pela discussão e apanhado geral das demandas com toda a turma. A escolha dos/as alunos/as poderá
se dar através de consenso estabelecido pela turma ou maioria de votos, ficando sob
responsabilidade da subcomissão conduzir esse processo.
Para dar um apoio aos discentes durante as discussões e elaboração das propostas foram escolhidos
professores que atuarão como facilitadores do segmento discentes. Para cada curso foi escolhido um
professor que será o colaborador na execução dos trabalhadores nas turmas referentes aquele curso.
A escolha dos docentes se deu por consenso na reunião na qual a proposta foi apresentada no dia
01/02/2017.
Docentes colaboradores das demandas do segmento discente: Vagner (Fisica); Maria Clara (Letras);
João Luis (Matemática); Fabrícia (Zootecnia); Jefferson (Quimica) Fausto (Edificações);
Aglodualdo (Agropecuária).
Para o segmento docentes, foi escolhido um facilitador que a partir das questões norteadoras
conduzirá as discussões com seus pares. Facilitador: Jucivânio (Matemática)
Para o segmento técnico administrativo, foi escolhido três facilitadores para conduzir os trabalhos,
tendo em vista a diversidade de cargos, funções e demandas que compreendem o corpo de técnicos.
Facilitadores: Lionelle, Raquel e Reginaldo.
O segmento comunidade em geral que compreende desde os familiares dos discentes até a
população habitante de Crateús e municípios próximos, participará do processo na Plenária Geral,
tendo poder de incluir novas contribuições como opinar nas contribuições já existentes.

As contribuições oriundas dos segmentos A, B e C devem, após discussão coletiva, serem enviadas
para o e-mail ppicampuscrateus@gmail.com
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