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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
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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 2021

1. Apresentação
Este documento trata-se do plano de ação da coordenadora do curso de Licenciatura em
Geografia do IFCE campus Quixadá se refere ao período de doze meses, com início em janeiro
de 2021 e conclusão em dezembro de 2021. O referido curso iniciou suas atividades no ano de
2016, no turno noturno e atualmente possui cerca de 230 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 do Sertão Central do
Ceará, primando pela educação liberdatora, plural, contextualizada e crítica, que atende às
especificidades do público e da região.
O curso de Licenciatura em Geografia do IFCE campus Quixadá apresenta dinâmica que se
destaca, manifestada pelo engajamento marcante de seus discentes e professores em atividades
de ensino, pesquisa e extensão. Embora o curso tenha se mantido bastante atuante, sobretudo
com a promoção de eventos em plataformas virtuais, não ficou isento dos impactos que o
contexto pandêmico trouxe a todo o planeta, em especial para a educação. O cenário gerado
pela pandemia de COVID-19 afetou a permanência regular dos alunos, causando o
trancamentos e não adesão ao ensino remoto.
Dessa forma, alguns elementos do plano de ações anterior desta coordenação não conseguiram
ser totalmente contemplados no ano de 2020, devido a suspensão das atividades acadêmicas
de forma presencial, em decorrência das medidas de combate e prevenção à disseminação da
COVID-19. Por isso, será dada continuidade no ano de 2021, em especial no tocante à busca
de excelência nos indicadores que não obtiveram conceito 05 na avaliação de reconhecimento
do curso pelo MEC em dezembro de 2019 e nas estratégias de preparação para o ENADE que
estava agendado para 2020 e foi adiado para 2021.
Assim, as ações da coordenação do curso de Licenciatura em Geogradia do IFCE campus
Quixadá, para o ano de 2021, terão como foco a consolidação do curso e de seu 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 transformação social. Para tanto, as ações

deste plano serão de catáter participativo e democrático, primando pelo engajamento a equipe
de profissionais que faz parte desta Coordenadoria.
2. Objetivo geral
•

Consolidar o crescimento do curso de Licenciatura em Geografia do IFCE campus
Quixadá como uma referência na região do Sertão Central do Ceará, através de
estratégias de permanência e êxito dos estudantes, fortalecimento do ensino, da
pesquisa e da extensão;
3. Objetivos específicos

•

Assegurar o pleno desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem no curso de
Licenciatura em Geografia do IFCE campus Quixadá em parceria com o setor
pedagógico (Coordenadoria Técnico Pedagógica – CTP) e Direção de Ensino, visando
aprimorar a sua qualidade;

•

Fortalecer a identidade docente em Geografia como importante foco de um curso de
Licenciatura;

•

Ampliar as relações com as redes de educação da região, com foco na área do ensino
de Geografia;

•

Articular junto à direção e demais setores competentes a aquisição de bolsas para
pesquisa e/ou auxílio formação;

•

Planejar junto ao corpo docente as aquisições necessárias de equipamentos e
consumíveis para o ano de 2021;

•

Reestabelecer a realização das aulas de campo como elemento pedagógico
imprescindível para a formação profissional do discentes, logo que houver segurança
sanitária pós pandemia;

•

Estimular ações, tais como eventos científicos e culturais, que restaurarem o ânimo
acadêmico no curso pós pandemia;

•

Apoiar as ações do Programa de Residência Pedagógica em Geografia no curso;

•

Continuar o processo de implantação do novo Projeto Pedagógico do Curso e
consequentemente de transição de matriz de maneira traquila;

•

Dar suporte acadêmico/administrativo aos primeiros concludentes do curso;

•

Manter vínculo do curso com os primeiros egressos;

•

Elaborar, junto ao NDE e corpo docente do curso, estratégias de preparação dos
estudantes para o ENADE 2021;

•

Realizar junto ao corpo docente orientações acerca de alterações nas demandas de
componentes curriculares decorrente da oferta simultânea das duas matrizes
curriculares do curso;

•

Acompanhar os resultados da avaliação do desempenho dos docentes que atuam no
curso;

•

Contribuir com ações voltadas para o Plano de Permanência e Êxito – PPE no tocante
ao curso de Licenciatura em Geografia;

•

Realizar reuniões de Colegiado do Curso, conforme prevê a Resolução nº 75, de 13 de
agosto de 2018;

•

Realizar reuniões periódicas com professores e estudantes do curso, afim de
acompanhar o desempenho discente e consultar sobre demais demandas para o curso;

•

Oferecer suporte à realização dos estágios curriculares supervisionados nas escolas de
educação básica, primando pelo bom andamento dos estágios curriculares e não
curriculares;

•

Promover gestão democrática e participativa por meio de diálogos com docentes e
discentes;

4. Cronograma de execução
Ação
Acompanhamento do processo de
ensino-aprendizagem

Período

Indicador de desempenho

Janeiro a Atas de reuniões com discentes,
Dezembro docentes e Coordenação Técnicode 2021
Pedagógica

Cadastros das disciplinas
equivalentes entre cursos e entre
matrizes e envio do processo via SEI
para PROEN

Janeiro de
2021

Processo finalizado

Validação das atividades
complementares dos concludentes

Fevereiro e
Outubro de
2021

Emissão de lista para a CCA

Elaborar documentos e demais
diretrizes para defesas dos TCCs

Fevereiro
2021

Conclusão e divulgação dos
documentos com docentes e
discentes

Realizar ajuste de matrículas

Abril e
Setembro de
2021

Processos finalizados

Atualização das ações no Gestão
Proen

Ação
contínua

Número de ações cadastradas

Realização da IV Semana Acadêmica
do Curso de Licenciatura em
Geografia
Definição de estratégias de preparação
dos estudantes para o ENADE 2021

Maio/Junho
de 2021

Número de participantes

Março a
Outubro

Atas de reuniões, realização de
simulados;

Acompanhar o desenvolvimento dos
TCCs, incentivando a conclusão de seus
trabalhos.

Ação
contínua

Número de matrículas no TCC I e
II e de aprovações

Intensificar estudo e ações para
Segunda etapa Queda no número de evasão,
minimizar evasão e reprovação dos
de cada
reprovação e trancamento.
discentes matriculados no curso com o
semestre
intuito de detectar as causas da
letivo.
problemática.
Analisar, consultar professores e emitir
parecer das solicitações de
Maio e
Processos finalizados
aproveitamento de disciplina e de
Setembro de
validação de estudos
2021
Analisar, encaminhar, acompanhar e
finalizar processos de gestão/acadêmicos
Ação
Processos finalizados
via SEI
contínua
Realizar reuniões de Colegiado do
Janeiro a
E-mails de convocação, lista de
Curso, conforme prevê a Resolução nº Dezembro de
frequência e atas das reuniões
75, de 13 de agosto de 2018;
2021
assinadas

5. Avaliação do Plano de Ação de Coordenador de 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.

_____________________________________________
Assinatura do(a) Coordenador(a) do Curso.

