INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DO PPE

Aos vinte e quatro dias de novembro de dois mil e vinte, das quatorze horas
às quinze horas e trinta minutos, por meio da plataforma Google Meet,
realizou-se uma reunião da Comissão Comissão Local de Monitoramento e
Acompanhamento dos Indicadores de Acesso, Permanência e Êxito e das
Ações previstas no Plano Estratégico Institucional para Permanência e Êxito
dos Estudantes.
PRESENÇAS:
Maria Efigênia Alves Moreira

Chefe do Departamento de Ensino

João Garcia Alves Filho

Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas

Vaux Sandino Diniz Gomes

Coordenador do Curso de Tecnologia em Redes de
Computadores

Francisco Ismael de Oliveira

Coordenador do Curso Técnico em Eletromecânica

Francisco Bruno Neves

Representante do Curso Técnico em Informática para
Intetnet

Rodrigo Fernandes Freitas

Representante do Curso Técnico em Automação
Industrial

Raquel da Silva Cordeiro

Coordenadora de Pesquisa e Extensão - CPE

Cristiane Sousa da Silva

Docente do Ensino Técnico

Maria Brasilina Saldanha da
Silva

Coordenadora Técnico-Pedagógica - CTP

Tarnyelly Samara Moreira Silva

Coordenadora de Controle Acadêmico - CCA

Domingos Juvenal Nogueira
Diógenes

Representante da Comissão Própria de Avaliação CPA

Geisyanne Cristina Pereira

Representante da Coordenação de Assistência
Estudantil - CAE

Rosali Martins Silva

Representante discente dos Cursos de Ensino Superior

Gerlânia Oliveira Pereira

Representante discente dos Cursos Técnicos

Joelma Cândido

Representante dos pais de alunos menores de 18 anos

ABERTURA DA REUNIÃO: A Chefe do Departamento de Ensino, Maria
Efigênia Alves Moreira fez a abertura da reunião saudando a todos e
apresentando a pauta da reunião como segue: 1. Apresentação do
levantamento acadêmico dos alunos; 2. Outros assuntos.

EXPEDIENTES: 1. Apresentação do levantamento acadêmico dos
alunos. Domingos Juvenal apresentou os dados de Abandono, Trancamento,
Transferência e Cancelamento de Matrícula coletados no Q-Acadêmico nos
dias 14 e 15 de outubro, conforme abaixo, iniciando pelos cursos técnicos:
ABANDONO

2019.1

2019.2

2020.1

Téc. em Eletromecânica Integrado

0

0

0

Téc. em Eletromecânica Subsequente

27

20

16

Téc. em Eletromecânica Concomitante

7

4

-

Téc. em Automação Industrial Integrado

-

-

0

Téc. em Informática para Internet Integrado

-

-

0

Domingos Juvenal esclareceu que a CCA não realizou registro de abandono
neste semestre, conforme orientação recebida para este período de pandemia,
no entanto o sistema provavelmente contabilizou em 2020.1 as pessoas que
desistiram desde o semestre anterior.
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

2019.1 2019.2 2020.1

Téc. em Eletromecânica Integrado

0

0

0

Téc. em Eletromecânica Subsequente

20

21

22

Téc. em Eletromecânica Concomitante

0

2

2

Téc. em Automação Industrial Integrado

-

-

0

Téc. em Informática para Internet Integrado

-

-

0

Domingos Juvenal complementou que recebe solicitações de trancamentos
frequentemente e que o sistema só irá contabilizar a totalidade ao final do semestre.
TRANSFERÊNCIA (EXTERNA/INTERNA)

2019.1

2019.2

2020.1

Téc. em Eletromecânica Integrado

EX: 6
IN: 0

EX: 4
IN: 0

EX: 3
IN: 0

Téc. em Eletromecânica Subsequente

EX: 0
IN: 0

EX:0
IN:0

EX: 0
IN: 0

Téc. em Eletromecânica Concomitante

EX: 0
IN: 0

EX: 0
IN: 0

EX: 0
IN: 0

Téc. em Automação Industrial Integrado

EX: IN: -

EX: IN:-

EX: 1
IN: 1

Téc. em Informática para Internet Integrado

EX: IN: -

EX: IN: -

EX: 0
IN: 0

2019.1

2019.2

2020.1

Téc. em Eletromecânica Integrado

2

1

2

Téc. em Eletromecânica Subsequente

0

0

0

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

Téc. em Eletromecânica Concomitante

0

0

0

Téc. em Automação Industrial Integrado

-

-

0

Téc. em Informática para Internet Integrado

-

-

0

Sobre os cancelamentos nos Cursos Técnicos, Maria Efigênia explicou que o
Regulamento de Organização Didática (ROD) não permite a transferência, então
considera-se cancelamento de matrícula. Domingos Juvenal sugeriu realizar uma
solicitação junto à Proen para regulamentar a transferência, considerando que ao
repassar a informação de que um aluno menor de idade cancelou a matrícula, estamos
dizendo que ele saiu do sistema de ensino e não que foi para uma outra instituição.
Maria Efigênia disse que irá fazer uma provocação para essa alteração no ROD.
Domingos Juvenal informou que não foi possível levantar dados referentes às
aprovações/reprovações de 2020.1 porque os docentes estavam finalizando os registros
das avaliações e por isso não realizará o comparativo com os outros semestres. Então,
expôs os dados dos cursos superiores:
ABANDONO

2019.1

2019.2

2020.1

Lic. em Ciências Biológicas

11

5

-

Tecg. em Redes de Computadores

22

10

-

Tarnyelly Samara esclareceu que conforme a normativa da Proen, válida até dia 31 de
dezembro deste ano, o aluno pode ficar com o diário em aberto, por isso não há
registros.
TRANSFERÊNCIA (EXTERNA/INTERNA)

2019.1

2019.2

2020.1

Lic. em Ciências Biológicas

EX: 0
IN: 1

EX: 0
IN: 1

EX: 0
IN: 1

Tecg. em Redes de Computadores

EX: 0
IN: 0

EX: 0
IN: 0

EX: 0
IN: 0

CANCELAMENTO (VOLUNTÁRIO/COMPULSÓRIO)

2019.1

2019.2

2020.1

Lic. em Ciências Biológicas

V: 3
C: 6

V: 2
C: 4

V: 2
C: 0

Tecg. em Redes de Computadores

V: 5
C: 1

V: 5
C: 0

V: 0
C: 0

Maria Efigênia solicitou sugestões de ações para evitar a evasão neste período de aulas
remotas e relatou que no ensino técnico tem sido feito um acompanhamento individual
da situação acadêmica dos discentes, mas que alguns se mostram resistentes ao
processo e outros estão incomunicáveis. Domingos Juvenal disse que percebe a
desmotivação dos discentes desde a inscrição, quando perguntam se terão aulas
remotas ou presenciais, por isso acredita que a instituição deve se manifestar em
relação aos estudos de retorno para o ano que vem. Maria Efigênia esclareceu que só
podemos efetivar algo diante de uma posição formal do IFCE e das autoridades
sanitárias. João Garcia sugeriu comunicar à comunidade acadêmica que existe um
planejamento para o retorno presencial e que no caso do curso de Ciências Biológicas

a estrutura dos blocos de disciplinas já foi pensada para o retorno, com uma adequação
pronta e funcional. Com base no sistema acadêmico e no Google Classroom, João
Garcia apresentou os seguintes dados do curso de Ciências Biológicas: 95 alunos estão
matriculados e acompanhando as atividades (adesão total), 28 estão sem registros
(pendentes, que não necessariamente abandonaram o curso, alguns disseram que estão
aguardando o retorno presencial), e 30 alunos que estão matriculados, mas
abandonaram durante o percurso do ensino remoto (adesão parcial). Com os dados e
apesar do curso ainda estar em período de avaliações finais, João Garcia concluiu que
o curso teve poucas desistências e que a adesão ao ensino remoto aumentou (Bloco 1:
57% de adesão; Bloco 2: 62% de adesão). 2. Outros assuntos. Maria Brasilina
compartilhou a sua preocupação em relação ao PEI (Plano de Estudo Individual) do
ensino médio, visto que muitos alunos não concluíram e o prazo final é até dezembro.
Maria Efigênia solicitou aos coordenadores de curso que falassem com os professores
sobre a importância de dar continuidade ao PEI e de usar as recuperações paralelas,
conforme previsto no ROD. João Garcia falou das dificuldades que os professores estão
tendo para avaliar os estudantes neste formato remoto. Maria Efigênia sugeriu a
realização de uma palestra no encontro pedagógico que trate sobre as avaliações. Em
relação ao ensino médio, Maria Brasilina disse que os discentes e pais estão reclamando
da sobrecarga gerada pela quantidade de atividades, e sugeriu uma reunião com os
coordenadores para avaliar a situação. Rosali Martins também sugeriu a realização de
um momento com os alunos para compartilhar dicas de como estudar neste período e
nesta modalidade de ensino. Devido a finalização deste semestre, a comissão optou por
planejar uma palestra com dicas de estudo para o início do ano de 2021, que poderá ser
transmitida pelo YouTube e contemplar todos os alunos do campus, sendo
contabilizada como aula. Vaux Sandino disse que conversou com os discentes para
esclarecer algumas dúvidas em relação ao retorno presencial e percebeu que muitos
estão desanimados com a falta de aulas práticas. Domingos Juvenal reforçou a
importância de divulgar que estão sendo realizados estudos para o retorno presencial e
que para isso poderia ser encaminhado um ofício à Proen com uma minuta da
publicação, solicitando análise e autorização. A sugestão foi aceita e Maria Efigênia
fará a minuta da publicação. Além do texto, uma tabela será incluída com as datas e
pautas das reuniões do Departamento de Ensino, das Coordenadorias de Curso e do
Grupo de Trabalho que está planejando o retorno presencial, para mostrar as atividades
que estão sendo realizadas. Domingos Juvenal irá fazer o ofício e os coordenadores de
curso devem fazer o levantamento das reuniões já realizadas. Maria Efigênia falou
novamente sobre a importância de manter o sistema do PPE atualizado.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não havendo nada mais a ser tratado, a Chefe
do Departamento de Ensino, Maria Efigênia Alves Moreira, agradeceu a presença de
todos, encerrou a reunião da qual eu, Geisyanne Cristina Pereira, Assistente de Aluno,
lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes e por
mim.
Jaguaribe-CE, 24 de novembro de 2020.
Semestre 2020.2
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