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Plano de Ação do(a) Coordenador(a) do Curso
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Licenciatura em Geografia
Coordenador(a): Camila Freire Sampaio
Campus: Quixadá
Período que será implementado: Janeiro a dezembro de 2019
1. Apresentação
O Curso de Licenciatura em Geografia do IFCE do campus Quixadá iniciou suas
atividades no ano de 2016, no turno noturno. Atualmente possui cerca de 200 discentes
regularmente matriculados, sendo um dos cursos com menores índices de evasão do citado
campus. O curso atende a públicos diversos, de diferentes municípios, de idades e classes
sociais, primando pela educação inclusiva, que atende as especificidades do público e da região.
Ao longo desses três anos, as atividades acadêmicas tem apresentado expressivo crescimento a
cada semestre letivo.
Assim, o presente plano de ações pauta-se no fortalecimento e consolidação do curso
como forma de compromisso social assumido desde sua implantação, com o intuito de suprir a
demanda regional por professoras e professores críticos e reflexivos, com formação específica
em Geografia nas redes de educação básica, comprometidos com a .

2. Objetivo geral
Consolidar o curso e seu reconhecimento regional diante da ampliação e aperfeiçoamento
das ações de ensino, pesquisa e extensão, com foco na atualização do Projeto Pedagógico
do Curso, garantindo retorno positivo à região do Sertão Central cearense no tocante as
contribuições que a ciência geográfica pode oferecer à comunidade.

3. Objetivos específicos











Concluir, junto com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o processo de
atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em
Geografia, buscando a melhoria contínua do perfil do(a) profissional egresso(a);
Realizar reuniões de Colegiado do Curso, conforme prevê a Resolução nº 75, de
13 de agosto de 2018;
Convocar reuniões para planejamento e avaliação do curso junto ao corpo
docente e discentes;
Contribuir para a promoção de eventos científicos/culturais na área da Geografia
e ciências afins como formas de estímulo ao aperfeiçoamento profissional
inerente ao processo de formação profissional docente;
Apoiar os docentes do curso na ampliação e aperfeiçoamento de atividades de
ensino, pesquisa e extensão;
Buscar junto ao Departamento de Ensino do campus estratégias para o melhor
desenvolvimento do curso, tais como: equipar os laboratórios no curso,
realização de aulas de campo etc;
Coordenar a organização do material dos três anos do curso para visita in loco
do MEC para reconhecimento do curso;

4. Cronograma de Execução
Ação

Período

Indicador de Desempenho

Atualização do PPC

Janeiro a Setembro de 2019

Emissão da Resolução de
alteração pelo CONSUP

Realizar ajuste de matrículas Março e Agosto de 2019
Analisar, consultar
professores e emitir parecer Março e Setembro de 2019
das solicitações de
aproveitamento de disciplina
e de validação de estudos
Analisar, encaminhar,
acompanhar e finalizar
Janeiro a Dezembro de 2019
processos de
gestão/acadêmicos via SEI
Realizar reuniões de
Colegiado do Curso,
conforme prevê a Resolução Janeiro a Dezembro de 2019
nº 75, de 13 de agosto de
2018;

Processos finalizados

Processos finalizados

Processos finalizados

E-mails de convocação, lista
de frequência e atas das
reuniões assinadas

Apoiar os docentes do curso
na ampliação e
aperfeiçoamento de
atividades de ensino,
pesquisa e extensão
Coordenar ações de
planejamento, execução e
avaliação da 3ª Semana
Acadêmica da Licenciatura
em Geografia
Elaborar e executar
cronograma de ações para
organização do material do
curso para visita in loco do
MEC

Julho a Outubro de 2019

Criação dos laboratórios:
LECGEO, NIGEO e MAC;
Número de trabalhos de
pesquisa apresentados em
eventos científicos locais,
regionais e nacionais;

Março a Maio de 2019

Número de participantes e de
atividades; Certificados

Agosto a Dezembro de 2019

Emissão do Conceito do
Curso

5. Avaliação do plano de ação do(a) coordenador(a) do curso
A avaliação do Plano de Ação será realizada mediante análise, comparação e reflexão entre as
metas propostas e os resultados obtidos, com ampla discussão em reuniões periódicas do
Colegiado, Núcleo Docente Estruturante e o Corpo Docente e Discente, a respeito das ações
desenvolvidas e de melhorias que poderão ser adotadas em ocasiões futuras.
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Profª Drª Camila Freire Sampaio
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Geografia

