CURSO DE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL
PLANO DE AÇÃO PARA O ANO DE 2020

Apresentação
O Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental foi criado e autorizado pelo IFCE
(a época CEFET-CE), em 2002 e tem por objetivo formar profissionais capazes de
transformar e preservar o meio em que vivemos através do planejamento de ações que
contribuam para o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos; bem como a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Essas
transformações vão de encontro com os princípios da política nacional do saneamento,
levando em consideração os seus reflexos na qualidade de vida da população e os impactos
ambientais.

Objetivo Geral:
 Continuar a discussão sobre readequação da matriz curricular e do PPC do curso.

Objetivos Específicos:
 Discutir com o NDE redução na carga horária do curso visando uma aproximação com
o número de horas sugerido pelo catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia;
 Discutir com o NDE a retirada do TCC dos requisitos exigidos para conclusão do
curso.

Cronograma de Ações

Ações

Período

Responsável

Continuar a discussão sobre readequação da

01/2020 - 03/2021

Coordenação do curso, NDE e

matriz curricular e do PPC do curso.
Continuar a pesquisa com os aluno do I

Colegiado.
2020.1 e 2020.2

Coordenação

do

curso

e

semestre e do VI semestre a fim de detectar as

Coordenadoria Técnico Pedagógica

principais dificuldades encontradas.

(CTP).

Continuar a atualização do acervo bibliográfico
para atender as necessidades atuais do curso.

2020.1 e 2020.2

Coordenação do curso e Biblioteca.

Avaliação do Plano de ação
As avaliações serão realizadas através de reuniões com o Colegiado do curso ao final de cada
semestre. Serão avaliados os indicadores quantitativos e qualitativos. A exemplo podem ser
citados: relação entre entrada e saída de alunos no curso (conclusão do TCC), melhoria do
nível técnico dos alunos, dentre outros.

