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1. Apresentação
O curso de licenciatura em Física do campus de horizonte foi o primeiro curso de
graduação a ser implantado agora em 2019 e estamos no primeiro semestre com 35
alunos matriculados e no momento nenhuma evasão registrada. Atividades previstas se
resumem de forma concentrada em ações de permanência dos nossos alunos do curso de
física. Logo nas primeiras aulas efetuamos uma semana de integração com aulas
didáticas pedagógicas diversificadas com acessibilidade em sites, portais, objetos de
aprendizagem, jogos educacionais entre outras ferramentas vinculadas às novas
tecnologias. Está previsto em março a participação de eventos e visita técnica para os
alunos. Teremos uma sistemática de acompanhamento acadêmico dos discentes e com
eventuais ações em determinadas disciplinas. E por ultimo teremos engajamento dos
alunos em projetos de olimpíadas e oficinas didáticas.

.

2. Objetivo geral
● Elaborar ações de intervenções ao discente com o propósito de obter êxito na
permanência do aluno
3. Objetivos específicos
·
·
·
·
·

Executar ações para evitar possíveis índices de evasão e retenção.
Participar de Eventos e visitas técnicas
Promover eventos científicos
Realizar atividades didático-pedagógicas, estudos teóricos e oficinas
Incentivar os alunos a participarem de oficinas de física

4. Cronograma de execução

Ação

Período

Visitas técnicas

Janeiro a julho

Confecção de práticas de
laboratórios
Participação em Eventos

Janeiro a julho
Janeiro a julho

Auxílios permanência(
Janeiro a julho
Transporte e Moradia )
Participação dos alunos na
De maio até julho
aplicação das provas das fases
da Olimpíada Brasileira de
Física
Montar um Colegiado Curso Março até Abril

Verificar acompanhamento do Fevereiro até Abril
desempenho acadêmico
Atuar com novas metodologias Abril até julho
em disciplinas que tenham
desempenho acadêmico
insatisfatório.
Desenvolver projetos de
Maio até julho
pesquisa que serão
implementados no segundo
semestre da turma
Solicitar projetos de
Maio até julho
monitorias a gestão de ensino
Organizar e planejar o
Maio até julho
universo IFCE de 2019

Indicador de
Desempenho
Concessão de diárias,
relatórios de visitas
Desempenho acadêmico
Emissão de certificados e
comprovação de documentos
para atividades
complementares
Ìndices de alunos retidos e
evasivos
Comprovação de documentos
para atividades
complementares- declarações
Diretrizes, direcionamentos e
validação de atividades
docentes e discente .
Análise no módulo acadêmico
Análise no módulo acadêmico
do desempenho de cada
disciplina.
Produção científica e trabalhos
publicados e indicadores que
medem a qualidade do curso
Indicadores de permância dos
alunos
Emissão de certificados e
comprovação das atividades
complementares

4.

Avaliação do Plano de Ação de Coordenador de Curso
Diante do exposto, a execução do plano de ação da coordenação no curso de

Licenciatura em Física do IFCE Campus de Horizonte prevê integração de diferentes setores
que é coordenação pedagógica, setor de atendimento do aluno e a direção de ensino com
intuito de aplicação de métodos, técnicas e modalidades de ensino para que se admita efetiva
permanência dos alunos .Sendo necessária a verificação sistemática ao longo das etapas e
semestres do curso e a (re)orientação do processo educativo quando os resultados atingidos
forem insatisfatórios diante dos objetivos esperados.

