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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Este documento apresenta o Plano de Melhorias do curso de Engenharia Civil do Campus Russas da 
Universidade Federal do Ceará, para o ano de 2021. Este plano foi elaborado em reunião realizada dia 
04 de março de 2021 com representantes da Coordenação do Curso, Secretaria, NDE e representação 
discente. As avaliações do plano de melhorias do curso será realizada mensalmente  durante as reuniões 
do Colegiado do curso. 
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE MELHORIA (anual) 

 
Componentes 

SINAES 

Dimensão Indicador 

(SINAES) 

e outros 

Ações de Melhoria Responsáveis/Interface Período Ocorrências de execução 

da atividades. SIM, NÃO, 

Em  parte e justificativa 

Reconhecimento 

 
Dimensão: 

Organização 
Didático-Pedagógica 
Indicador: Estrutura 

Curricular 

 Ação 1: A oferta da 
disciplina de LIBRAS. 
Ação 2: Reorganizar as 
ementas das disciplinas. 
Ação 3: Reformular a 
matriz curricular de 
acordo com as demandas 
atuais e contextualização 
com o mercado de 
trabalho. 
 

 NDE com a participação dos 
docentes do curso. 

 Janeiro a dezembro de 
2021 

Em andamento. 

Reconhecimento Dimensão: 

Organização 
Didático-Pedagógica 
Indicador: 

Procedimentos de 
acompanhamento e 
de avaliação dos 
processos de 
ensino-aprendizagem 

Ação 1: Sistematizar a 
devolução comentada 
das avaliações e das 
notas obtidas individual e 
coletivamente. 
 
Ação 2: Criação de um 
Fórum de Formação 
Continuada e Atualização 
que contemple 
metodologias de ensino, 
aprendizagem e avaliação 
baseado em experiências 
dos próprios docentes do 
curso. 
 

NDE e Colegiado, com a 
participação dos 
docentes do curso. 

 Janeiro a dezembro de 
2021 

Em andamento. 
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Reconhecimento Dimensão: 

Organização 
Didático-Pedagógica 
Indicador: Número 
de Vagas 

Ação 1: Incluir no PPC a 
justificativa com base em 
levantamentos do 
número de vagas 
ofertadas no curso de 
Engenharia Civil em outros 
campi e IES no 
estado. 
 

 NDE e colegiado do 
curso. 

 Janeiro a dezembro de 
2021 

Em andamento. 

Reconhecimento Dimensão: Corpo 
Docente e Tutorial 
Indicador: Atuação 
do Coordenador 

Ação 1: Incluir no PPC a 
atuação do coordenador 
considerando a gestão do 
curso, a relação com os 
docentes e discentes, e 
equipe multidisciplinar 
(quando for o caso) e a 
representatividade nos 
colegiados superiores. 
 
Ação 2: Criar 
semestralmente um 
plano de ação 
documentado e 
compartilhado, que 
dispõe de indicadores de 
desempenho da 
coordenação disponíveis 
e públicos. 
 
Ação 3: Incluir no PPC 
como o coordenador 
administra a 
potencialidade do corpo 
docente do curso, 
favorecendo a integração 
e a melhoria contínua. 
 

Ação 1: NDE 
Ação 2: Coordenador 
Ação 3: NDE 

  Janeiro a dezembro 
de 2021 

Em andamento. 
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Reconhecimento Dimensão: Corpo 
Docente e Tutorial 
Indicador: Atuação 
do Colegiado do 
Curso 

Ação 1: Incluir no PPC a 
periodicidade das 
reuniões, sendo suas 
reuniões e as decisões 
associadas devidamente 
registradas, havendo um 
fluxo determinado para o 
encaminhamento das 
decisões. 
 
Ação 2: Divulgar pelo 
sistema acadêmico as 
decisões do colegiado do 
curso através de um 
boletim informativo e 
incluir essa ação no PPC. 
 

Ação 1: NDE 
Ação 2: Coordenador e 
NDE 

  Janeiro a dezembro 
de 2021 

Em andamento. 

Reconhecimento Dimensão: 

Infraestrutura 
Indicador: Sala 
coletiva de 
professores 

Ação 1: Ajustar o PPC 
para considerar a 
realidade dos espaços de 
trabalho individuais para 
os docentes do curso. 

NDE  Janeiro a dezembro de 
2021 

Em andamento. 

Reconhecimento Dimensão: 

Infraestrutura 
Indicador: Acesso 
dos alunos aos 
laboratórios da 
universidade. 

Ação 1: Solicitar e atuar 
para a ampliação dos 
laboratórios do curso. 
 
Ação 2: Incluir no PPC 
informações sobre a 
atuação e principais 
produtos dos laboratórios 
para a sociedade. 
 
Ação 3: Divulgar a 
avaliação periódica dos 
laboratórios de 

NDE e Coordenação de 
Laboratórios, Coordenação 
de curso e Direção do 
Campus 

 Janeiro a dezembro de 
2021 

Em andamento. 
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informática feita pelos 
discentes durante a 
Avaliação Institucional. 
 
Ação 4: Ampliação do 
acerto bibliográfico do 
curso.  
 

Renovação de 

Reconhecimento com 

ENADE 

 

     

Renovação de 

Reconhecimento com 

visita MEC 

 

     

Autoavaliação 

Institucional 2019.1 

2019.2 

Dimensão: 

Organização 
Didático-Pedagógica 
Indicador: 

Plano de Ensino de 
Disciplina 

Ação 1: Revisar os 
planos de ensino. 
 
Ação 2: Criar um 
mecanismo de 
conscientização para 
que todos os docentes 
divulguem, 
disponibilizem e sigam 
o plano de ensino. 
 
Ação 3: Criar uma pasta 
compartilhada com 
todos os planos de cada 
semestre. 

Ação 1: NDE 
Ação 2: 
Coordenação/NDE 
Ação 3: Secretaria do 
Curso 
Ação 4: 
Coordenação/NDE 

Janeiro a dezembro de 
2021 

Em andamento. 
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Ação 4: Viabilizar cursos 
sobre a elaboração e 
revisão do plano de 
ensino. 
 

Autoavaliação 

Institucional 2019.1 

2019.2 

Dimensão: 

Corpo Docente 
Indicador: 

Metodologia de 
ensino, 
aprendizagem e 
avaliação. 

Ação 1: Viabilizar 
formação continuada 
sobre metodologias 
ativas e inovadoras de 
ensino, aprendizagem e 
avaliação. 
 
Ação 2: Revisar o 
conteúdo e a carga 
horária das disciplinas. 
 
Ação 3: Incluir no PPC 
as atualizações 
aprovadas pelo NDE e 
Colegiado. 
 
Ação 4: Revisar os 
planos de ensino 
quanto às metodologias 
de ensino e avaliação. 
 
Ação 5: Promover o 
compartilhamento de 
experiências didáticas 
entre os docentes. 
 
Ação 6: Criar conteúdo 
adaptado às novas 
metodologias. 
 

NDE/Colegiado/Docentes
/ Direção 

Janeiro a dezembro 
de 2021 

Em andamento. 
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Ação 7: Disponibilizar 
resolução comentada 
das avaliações. 
 
Ação 8: Divulgação, 
promoção e incentivo de 
cursos voltados à 
formação pedagógica do 
docente (por exemplo os 
cursos do PAAP no canal 
da UFC no YouTube). 
 
Ação 9: Ampliação do 
número de vagas de 
docentes da área 
específica do curso. 
 

Autoavaliação 

Institucional 2019.1 

2019.2 

Dimensão: 

Organização 
Didático-Tecnológica 
Indicador: 

Tecnologias atuais e 
promissoras 

Ação 1: Revisar e 
atualizar tecnologias 
utilizadas nas 
disciplinas. 
 
Ação 2: Viabilizar 
capacitação dos 
docentes em 
tecnologias atuais. 
 
Ação 3: Atualizar 
projeto pedagógico, no 
que couber, das 
disciplinas que usam 
tecnologias. 
 

NDE/Colegiado/Docentes 
UFC - Direção 

Janeiro a dezembro 
de 2021 

Em andamento. 
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 Autoavaliação 

Institucional 2019.1 

2019.2 

Dimensão: 

Docência 
Indicador: 

Postura Profissional 
do Docente 

Ação 1: Melhorar o 
diálogo com os alunos 
através de canais virtuais 
de comunicação. 
 
Ação 2: Avaliar as 
demandas e decidir sobre 
elas. 
 
Ação 3: Divulgar o código 
de ética da UFC. 
 

Colegiado/Coordenação/ 
Conselheiro Discente 

Janeiro a dezembro 
de 2021 

Em andamento. 

Autoavaliação 

Institucional 2019.1 

2019.2 

Dimensão: 

Estrutural 
Indicador: 

Falta de professores 
da área e excesso de 
alunos por turma e 
em laboratórios. 

Ação 1: Realizar 
concursos para 
contratação de 8 novos 
professores das áreas 
demandantes. 

MEC/UFC/Direção do 
Campus de Russas 

Janeiro a dezembro 
de 2021 

Em andamento. 

Autoavaliação 

Institucional 2019.1 

2019.2 

Dimensão: 

Docência 
Indicador: 

Monitoria em horário 
igual ao da turma 

Ação 1: Garantir 
horários de monitoria 
sempre compatíveis 
com o horário da turma 
monitorada. 
 
Ação 2: Incluir a 
obrigatoriedade de 
compatibilidade de 
horários nos editais de 
iniciação à docência - 
PID da unidade 
acadêmica. 
 

Ação 1:Docente 
Orientador 
Ação 2: Coordenação 
Acadêmica 

Semestralmente Em andamento. 

Avaliação Institucional 

EaD 
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Outras ocorrências e/ou fragilidades do curso 

Pouco diálogo entre 

Professores/ Coordenação 

e Professores/ Professores 

Dimensão: 

Reconhecimento 
Ação 1: Ampliar o diálogo 
para alinhar o foco aos 
objetivos do curso 

Coordenação, NDE  Fevereiro a dezembro  Em andamento.  

      
Evasão dos alunos Dimensão: Evasão Ação 1: Criação de um 

seminário de integração 
do curso de Eng Civil, 
onde seriam mostrados 
na primeira semana de 
aulas, todas as 
potencialidades do curso. 
  

Coordenação Acadêmica, 
Coordenação, Assistência 
Social.   

 Janeiro a dezembro de 
2021 

 Em andamento. 

  Ação 2: Ampla 
divulgação dos projetos 
existentes no Campus os 
quais os alunos podem 
fazer parte. 
 
Ação 3: Maior divulgação 
sobre os serviços de 
assistência social e bolsas 
de auxílio dos quais os 
alunos podem “usufruir”. 
 

   

Falta de alinhamento entre 

docentes da mesma área 
Dimensão: 

Organização 
Didático-Pedagógica 

 Ação 1: Prover 
mecanismos de que 
professores de uma 
mesma área, 
principalmente aqueles 
que estão em disciplinas 
que são “continuidade” 
de outras, estejam 
alinhados em relação ao 
conteúdo e à didática. 
 
 

Coordenação e Docentes  Janeiro a dezembro de 
2021 

 Em andamento. 
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Falta de 

informação/divulgação em 

relação aos processos do 

curso (rematricula, 

trancamentos, etc) 

Dimensão: 

Comunicação 
Ação 1: Ampla divulgação 
do plano de ação do 
curso. 
 
Ação 2: Palestra (ou 
vídeo palestra 
informativa) reforçando 
a ação 1. 
 

Coordenação, NDE.  Janeiro a dezembro de 
2021 

 Em andamento 

Falta de comunicação em 

relação a prazos do curso 

(banca de TCC, estágio, 

defesas, etc) 

Dimensão: 

Comunicação 
Ação 1: Ampla divulgação 
do plano de ação do 
curso. 
 
Ação 2: Palestra (ou 
vídeo palestra 
informativa) reforçando 
a ação 1. 
 
Ação 3: Divulgação do 
calendário semestral do 
curso, incluindo as datas 
limites de defesa de TCC e 
envio dos relatórios de 
estágio.  
 

Coordenação, NDE.  Janeiro a dezembro de 
2021 

 Em andamento 

Falta de comunicação entre 

alunos e coordenação 
Dimensão: 

Comunicação 
Ação 1: Criar um grupo 
no whatsapp 
para tirar 
dúvidas gerais. 
 
Ação 2: Reunião 
semestral com alunos do 
curso. 
 
Ação 3: Divulgar dúvidas 
gerais com soluções por 
meio de rede social 
(exemplo: instagram). 

Coordenação, NDE.  Janeiro a dezembro de 
2021 

 Em planejamento. 
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Falta de ofertas de 

diferentes disciplinas 

optativas 

Dimensão: 

Organização 
Didático-Pedagógica 

Ação 1: Ofertar 
diferentes disciplinas 
para os alunos do curso. 
 
Ação 2: Dialogar com 
coordenação de outras 
unidades acadêmicas 
para disponibilizar vagas 
em disciplinas optativas 
do curso. 
 

Coordenação, Docentes.  Janeiro a dezembro de 
2021 

 Em planejamento. 

Falta de acompanhamento 

psicológico dos discentes 

Dimensão: 

Organização 
Didático-Pedagógica 

Ação 1: Prover 
mecanismos para 
acompanhamento 
individual dos alunos que 
precisam de 
acompanhamento. 
 

Coordenação, Psicologia.  Janeiro a dezembro de 
2021 

 Em planejamento 

Falta de meios para avaliar 

o curso 

Dimensão: 

Organização 
Didático-Pedagógica 

 Ação 1: Prover formas 
dos alunos 
avaliarem/sugerirem 
melhorias para o curso 
além da avaliação 
institucional. 
 

Coordenação, NDE.  Janeiro a dezembro de 
2021 

 Em planejamento 

Falta de divulgação de 

projetos e ações do curso e 

do campus 

Dimensão: 

Comunicação 
Ação 1: Manter 
atualizados informações 
gerais no website do 
curso. 

Coordenação/Secretária/N 
DE/Colegiado 

Janeiro a dezembro 
de 2021 

 Em andamento 
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Nome e assinatura dos membros participantes e NDE 

 
Nome Assinatura 

ESEQUIEL FERNANDES TEIXEIRA MESQUITA 
Coordenador do Curso de Engenharia Civil 

Membro do NDE e Colegiado 

 

DANIELA LIMA MACHADO DA SILVA 
Vice Coordenadora do Curso de Engenharia Civil 

Membro do NDE e Colegiado 

 

BRUNA LIMA MAIA 
Secretária do Curso 

 

ISRAEL NILTON LOPES SOUSA 
Membro discente do Colegiado  

 

 
 

 

Ciência do CPAC 

 
 

 




