
Universidade Federal do Ceará
Campus de Crateús

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária

RELATÓRIO DE GESTÃO DE CURSO

Crateús
2020.1



APRESENTAÇÃO

A atual gestão de curso, composta pelas professoras Luana Viana Costa e Silva

(coordenadora) e Thayres de Sousa Andrade (vice-coordenadora), assumiu seu mandato no

dia 27 de março de 2020, através da Portaria Portaria nº 1056/PROGEP/UFC, momento em

que o semestre 2020.1 já havia começado e paralisado devido à pandemia de COVID-19.

Este primeiro semestre foi momento de adaptação às funcionalidades do SIGAA (portal

coordenação de graduação), leitura de documentos da gestão passada, ambientação com os

procedimentos administrativos, continuidade de ações da gestão anterior e conquista da

confiança do corpo docente e discente do curso.

O presente relatório tem como objetivo principal registrar e divulgar de forma sucinta

as ações cumpridas pela coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária durante o

semestre de 2020.1, a fim de garantir a qualidade das ações de ensino, extensão e pesquisa do

curso e do campus da UFC em Crateús.

1. Atividades de ensino

No semestre de 2020.1, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária contou com 141

discentes ativos. Dentre estes, 06 discentes são de 2015.1, 14 de 2016.1, 22 de 2017.1, 22 de

2018.1, 29 de 2019.1 e 48 de 2020.1. Então, foi realizado um levantamento da previsão de

saída e porcentagem de integralização do curso daqueles que estão ou deveriam estar

próximos a se formarem, o que resultou na Tabela 1.

Tabela 1: Fluxo curricular de discentes ingressantes em 2015.1 e 2016.1

Quantitativo de discente Semestre de entrada Previsão de saída

4 2015.1 2020.2

1 2015.1 2021.1

1 2015.1 2021.2

7 2016.1 2020.2

1 2016.1 2021.2

2 2016.1 2022.2

2 2016.1 Sem previsão



2 2016.1 Em processo de desistência

Constatada a alta retenção no curso, a coordenação entrou em contato todos os

discentes com mais de 50% do curso integralizado e propôs a confecção de uma planilha de

acompanhamento do fluxo curricular de cada um (a), inclusive, para procurar basear as

ofertas dos próximos semestres. Com alguns com mais dificuldade de organizar seu fluxo de

disciplinas, foram realizados atendimentos individualizados para auxílio e conversa sobre as

perspectivas de cada um. Este atendimento foi amplamente divulgado a todo corpo discente,

sendo usado por alunos em outras situações.

Em 2020.1, entre os alunos registrados com insucesso, observou-se que 21 reprovaram

por falta e 20 discentes por nota, de um total de 99 reprovações. Em 2019.1 foram 173

reprovações, sendo somente 5 por falta. O aumento do número de alunos reprovados por falta

demonstra que, mesmo com as exceções conferidas pela PROGRAD para supressão de

componentes curriculares e com as ações da coordenação na divulgação desses períodos,

explicando a importância de ter um comportamento persistente, deve ter havido algum

desencontro de informação ou de entendimento das orientações repassadas, ou até mesmo

desconhecimento de como executar o procedimento no SIGAA e dos danos de uma

reprovação por falta. Outra explicação pode ter sido a falta de percepção nas disciplinas dos

instrumentos de contabilização da frequência e, consequentemente, não perceberam sua

situação em tempo hábil.

Observa-se que 28,9% dos discentes reprovaram alguma disciplina em 2020.1, o que

corresponde a uma diminuição de 25,4% em relação a 2019.1. Verifica-se que apesar dos

índices de reprovação terem aumentado, a percentagem de aprovação foi mantida. A

quantidade de trancamentos foi aumentada, houveram 6 trancamentos temporários e 1

permanente, enquanto em 2019.1 não o índice foi zero. A coordenação, diante das

solicitações de supressão total e trancamento, entrou em contato com os estudantes para

entender a motivação de cada um. Como resultado temos que: três por mudança de curso e

quatro por problemas pessoais.

A relação de disciplinas e suas respectivas taxas de insucesso no período 2020.1 é

apresentada na Tabela 1.



Tabela 1 – Relação das disciplinas e respectivas taxas de insucesso

CÓDIGO DISCIPLINA QNT DE TURMAS INSUCESSOS

CRT0338 ÁLGEBRA LINEAR 04 17

CRT0361 BIOLOGIA GERAL 01 07

CRT0339 CÁLCULO FUNDAMENTAL I 03 22

CRT0344 CÁLCULO FUNDAMENTAL II 01 00

CRT0045 CÁLCULO VETORIAL 01 00

CRT0015
DESENHO PARA

ENGENHARIA
07 10

PRG0005

DIFERENÇA E

ENFRENTAMENTO

PROFISSIONAL NAS

DESIGUALDADES SOCIAIS

02 00

CRT0046 ELETROMAGNETISMO 01 00

CRT0062
FONTES DE ENERGIAS

RENOVÁVEIS
01 00

CRT0048

FUNDAMENTOS DA

ECONOMIA E

ADMINISTRAÇÃO

02 00

CRT0014
FÍSICA EXPERIMENTAL PARA

ENGENHARIA
01 00

CRT0340 FÍSICA GERAL I 03 06

CRT0345 FÍSICA GERAL II 01 01

CRT0369
GEOLOGIA PARA

ENGENHARIA
01 00

CRT0068 GEOPROCESSAMENTO 02 00

CRT0374
GESTÃO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS
01 00

CRT0113 HIDROLOGIA 01 00

CRT0375
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

E SANITÁRIAS PREDIAIS
01 00

CRT0365
INTRODUÇÃO À

ENGENHARIA AMBIENTAL
01 06

CRT0356 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 01 01



CRT0280 MATEMÁTICA APLICADA 01 00

CRT0357
MATERIAIS E MÉTODOS DE

CONSTRUÇÃO
01 00

CRT0058 MECÂNICA DOS FLUIDOS 01 00

CRT0358 MECÂNICA DOS SOLOS 01 00

CRT0071 MICROBIOLOGIA APLICADA 01 00

CRT0054 MÉTODOS NUMÉRICOS 01 00

CRT0076

PLANEJAMENTO E

LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

01 00

CRT0006 PRÉ-CÁLCULO 01

CRT0090 PRODUÇÃO MAIS LIMPA 01 07

CRT0366
PROGRAMAÇÃO

COMPUTACIONAL
02 01

CCRT037

3

PROJETO DE ATERRO

SANITÁRIO
01 00

CRT0379
PROJETO DE REDES DE

ÁGUAS RESIDUÁRIAS
01 00

CRT0057
QUALIDADE DA ÁGUA E

CONTROLE DA POLUIÇÃO
01 00

CRT0342 QUÍMICA GERAL 01 09

CRT0074
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS

DEGRADADAS
01 05

CRT0359 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 01 00

CRT0094 SANEAMENTO ECOLÓGICO 01 04

CRT0095 SANEAMENTO I 01 00

CRT0372

SISTEMAS DE TRATAMENTO

DE ÁGUAS DE

ABASTECIMENTO

01 00

CRT0047 TERMODINÂMICA APLICADA 01 02

CRT0052 TOPOGRAFIA 02 00

CRT0122 ÁGUA SUBTERRÂNEA 01 00



Química Geral apresentou queda significativa das reprovações, em comparação com a

tendência observada nos semestres passados. Mesmo com redução da percentagem de

reprovação, outras duas disciplinas com alto índice de reprovação recorrente, Cálculo

Fundamental I e Álgebra Linear, continuam liderando o ranking. A coordenação acompanhou

de perto o andamento das três disciplinas, realizou reuniões com docentes, discentes e outras

coordenações de engenharia, com o propósito de que com o ensino remoto não agravasse

ainda mais a tendência observada.

Houve orientação dos docentes a elaborarem e aplicarem formulários sistemáticos nas

turmas, em uma tentativa de mitigar as dificuldades da sistemática de estudo remoto e

conseguirem orientar as turmas de maneira mais efetiva.

Em relação às monitorias PID, tivemos 8 disciplinas do curso atendidas: Álgebra

Linear, Cálculo Fundamental I e II, Física Geral I e II, Materiais e Métodos de Construção,

Mecânica dos Fluidos, Termodinâmica Aplicada, Programação Computacional,

Eletromagnetismo, Qualidade da Água e Controle da Poluição e Química Geral, com dois

alunos de nosso curso como monitores. A frequência de participação, em média, variou entre

60 a 95%, aumentando nos períodos anteriores às provas ou entregas de atividades. Assim,

percebe-se que no período atípico de aulas remotas a tendência foi de maior participação,

embora ainda haja inconstância de presenças. A coordenação irá ampliar o auxílio aos

docentes e monitores na divulgação das monitorias e da importância em participar.

Pensando em apoiar seus discentes para a melhoria e domínio de seu próprio

aprendizado, a coordenação fez parceria com o serviço psico-pedagógico do campus na

elaboração de planos de estudos individualizados para alguns discentes. O projeto PAIP de

apoio aos ingressantes do curso também auxiliou muito o acompanhamento por parte da

coordenação, tanto no que diz respeito ao conhecimento das dificuldades, quanto na execução

de medidas para solucioná-las. O campus aprovou mais outros 9 projetos PAIP, sendo 6

direcionados para o curso.

Entre os meses de abril e junho de 2020, a coordenação, com o apoio de membros do

colegiado do curso, ofereceu 25 palestras com temáticas variadas, voltadas para o mercado de

trabalho de nossos egressos e formação acadêmica, como uma tentativa de não dispersar seu

alunado no período sem atividades de ensino. As atividades aconteciam todos os dias de

segunda à sexta, alguns dias da semana receberam denominações específicas de acordo com o

tipo de atividade desenvolvida: as segundas ficaram conhecidas como “Entrevista com

Especialista”, as quartas como “Engenhocas de Quarta” e as sextas como “Sextou na

Ambiental”. O público-alvo eram estudantes de nosso curso, mas em todos os eventos

pudemos contar com discentes de outros cursos e outras instituições, além de profissionais da



área, com uma média de 54 participantes, embora tenham ocorrido atividades com mais de

100 participantes.

Verificada a dificuldade de comunicação com o aluno surdo ingressante no curso em

2020.1, foram proporcionados dois cursos, um deles voltado para docentes ‘O processo de

ensino-aprendizagem de alunos surdos’ com a intérprete Neila Marques, e um curso voltado

para toda a comunidade acadêmica, ofertado em parceria com a UFC Inclui ‘Minicurso

Introdução a LIBRAS’.

A volta das aulas, em caráter remoto, aconteceu em 03 de agosto de 2020. Antes disso,

solicitou-se a todos os docentes a adaptação de seu Plano de Trabalho, assim como a

elaboração de um Plano de Ensino Adaptado, conforme modelo padrão sugerido pelo Grupo

de Trabalho/GT do PPE, na qual a coordenação fez parte. Este GT teve como objetivo tratar

de questões relativas à pandemia, como auxílios estudantis, acompanhamento das turmas

através de formulários, elaboração de documentos orientadores, dentre outras.

2. Atividades de Extensão

No ano de 2020, o campus de Crateús da UFC aprovou 19 projetos de extensão,

destes, 7 são projetos vinculados diretamente ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, a

saber:

- Título: Análise da Qualidade Microbiológica e Físico-química da água de sistemas

coletivos de abastecimento da cidade de Crateús.

Coordenação: Luísa Gardênia Alves Tomé Farias.

Bolsas: 1 bolsa remunerada (de Engenharia Ambiental e Sanitária)

- Título: Estudo das propriedades da fibra de coco e da casca do Z. Joazeiro no

tratamento de efluentes residenciais da cidade de Crateús.

Coordenação: Luísa Gardênia Alves Tomé Farias.

Bolsas: 1 bolsa remunerada (de Engenharia Ambiental e Sanitária)

- Título: Grupo de Estudos e Práticas Interdisciplinares em Agroecologia (GEPIA):

discutindo a Barragem de Fronteiras.

Coordenação: Luana Viana Costa e Silva

Bolsas: 1 bolsa remunerada e 1 bolsa voluntário (ambas de Engenharia Ambiental e

Sanitária)

- Título: Interação Universidade-Escola: uma colaboração para promoção da educação

científica no ensino médio.



Coordenação: Thayres de Sousa Andrade

Bolsas: 1 bolsa remunerada e 1 bolsa voluntário (ambas de Engenharia Ambiental e

Sanitária)

- Título: Investigação de crimes contra o meio ambiente: uma ferramenta pedagógica

na formação do engenheiro.

Coordenação: Janaina Lopes Leitinho

Bolsas: 1 bolsa remunerada e 1 bolsa voluntário (ambas de de Engenharia Ambiental e

Sanitária)

- Título: Observatório de Políticas Públicas - Sertões de Crateús

Coordenação: Rafael dos Santos Silva

Bolsas: 1 bolsa remunerada e 1 bolsa voluntário (ambas de de Engenharia Ambiental e

Sanitária)

- Título: UFC Letiva: multiplicadores da sustentabilidade.

Coordenação: Luana Viana Costa e Silva

Bolsas: 1 bolsa remunerada (de Engenharia Ambiental e Sanitária)

Os projetos contaram com a parceria do IFCE Crateús, UFC Fortaleza, FPO Crateús,

Escritório de Direitos Humanos da Assembléia Fortaleza Frei Tito, além de Escolas de

Ensino Médio de Crateús (públicas e privadas).

3. Atividades de pesquisa

No primeiro semestre de 2020, os projetos aprovados em 2019 encontram-se em

andamento. Deve-se destacar que das 8 bolsas PIBIC disponíveis no campus, 2 são

diretamente ligadas ao curso, a saber:

- Título: Efeitos tóxicos de efluentes tratados: avaliação integrada utilizando

bioensaios com sementes

Coordenação: Thayres de Sousa Andrade

Bolsas: 1 bolsa remunerada e 1 bolsa voluntário (ambas de Engenharia Ambiental e

Sanitária).

- Título: Análise do desempenho do filtro ADD/DROP de cristal fotônico para

operar na faixa de frequência de sub-terahert.

Coordenação: Antônio Francisco Gomes Furtado Filho

Bolsas: 1 bolsa remunerada

http://sysprppg.ufc.br/pibic/plataformaIcaro/arquivos/projetos/25/projeto_8017.pdf
http://sysprppg.ufc.br/pibic/plataformaIcaro/arquivos/projetos/25/projeto_8017.pdf


- Título: O uso da fibra do coco e a casca do Z. Joazeiro no tratamento de

efluentes submetidos a processos de pós-tratamento aeróbico.

Coordenação: Luísa Gardênia Alves Tomé Farias

Bolsas: 1 bolsa remunerada

- Título: Avaliação das propriedades da argamassa com substituição da água de

amassamento por água de reúso para uso sustentável em regiões semiáridas.

Coordenação: Janaina Lopes Leitinho

Bolsas: 1 bolsa remunerada

- Título: Novos conceitos de estabilidade no modelo de grafos para resolução

de conflitos com inconsciência iterativa e aplicações nas engenharias

Coordenação: Giannini Italino Alves Vieira

Bolsas: 1 bolsa remunerada

- Título: Análise de rochas e minerais do Sertões de Crateús como possíveis

alternativas para a construção de destiladores solares mais eficientes.

Coordenação: Sandro vagner de Lima

Bolsas: 1 bolsa remunerada e 1 bolsa voluntária

A vinculação das temáticas dos projetos ao curso de Engenharia Ambiental e

Sanitária, favorece a integração do alunado com vivências de pesquisa, bem como viabilizou

a inserção dos mesmos no universo científico, em especial a temática dos projetos.

Como forma de apoiar, incentivar e ampliar o perfil de pesquisa do curso, tanto

corpo docente quanto discente, as seguintes ações foram executadas:

- Ampla divulgação do edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científica PIBIC;

- Ampla divulgação de eventos científicos, como forma de estimular à produção

intelectual com escrita de resumos e trabalhos completos;

- Fortalecimento das parcerias com a prefeitura de Crateús, Cáritas Diocesana e

Associação Caatinga, a fim de estabelecer vínculos com a realidade da região, celeiro de

ideias para futuros projetos;

- Fortalecimento de parceria com IFCE Crateús, IFCE Fortaleza e IFCE Juazeiro do

Norte, para fins de análises laboratoriais e execução de projetos em conjunto.

4. Atividades do colegiado



O colegiado do curso teve 5 reuniões ordinárias e 2 extraordinárias em 2020.1. Entre

as principais deliberações do colegiado, pode-se citar:

1. Alteração do colegiado e da coordenação de curso.

2. Proposição de atividades extracurriculares no atual cenário de suspensão das

atividades acadêmicas

3. Consolidação da avaliação dos planos de curso sugeridas pelo NDE. Desta forma,

os planos de ensino e de curso não adequados retornaram aos docentes das

referidas disciplinas para correção e adequação.

4. Discussão e deliberação sobre a realização, ou não, da III Semana do Meio

Ambiente.

5. Oferta das disciplinas de 2020.2 e discussão sobre as disciplinas com carga horária

prática do semestre 2020.1.

6. Migração no SIGAA para Engenharia Ambiental e Sanitária.

7. Atividades do NDE

Devido ao período atípico, o Núcleo Docente Estruturante/NDE do curso teve

somente 01 reunião ordinária em 2020.1. A mencionada reunião teve como pauta a

elaboração do Regimento Interno do NDE de EAS, a reformulação do Projeto Pedagógico de

Curso de EAS e encaminhamentos sobre o Plano Pedagógico Emergencial. Foi discutida

apenas a inserção de representação estudantil no núcleo, sendo a proposta negada pela

maioria.

O núcleo contou com reformulação de seus membros, devido à vacância das vagas de

professora Carla Beatriz Costa de Araújo, por pedido de exoneração, e professor Luis Felipe

Cândido, por renúncia. Assim, entraram as professoras Raimunda e Larissa, assim como o

professor Márcio.

8. Outras atividades da coordenação

a) Atividades da coordenadora e da vice coordenadora

De acordo com o regimento da UFC, a coordenadora possui o direito à redução de

carga horária para melhor desenvolver as atividades da coordenação. Entretanto, como a

transição da coordenação se deu após a alocação de docentes nas disciplinas do semestre

2020.1, a coordenadora, em 2020.1, ministrou quatro disciplinas, sendo elas: Gestão de



Resíduos Sólidos (4cr), Engenharia Ambiental – disciplina do curso de Engenharia Civil

(3cr), Fontes de Energia Renováveis (2cr) e Legislação Ambiental (4cr), totalizando uma

carga horária de 13 horas semanais. Além disso, atualmente, está na coordenação de estágios,

tendo a função de estabelecer parcerias para celebração de convênios, orientação dos(as)

alunos(as) candidatos(as) e das instituições. Com o período de pandemia, ficou encarregada

de representar a Agência de Estágios na celebração dos termos de compromisso e encaminhar

os processos em seguida.

A vice-coordenadora, em 2020.1, ficou responsável pelas disciplinas: Recuperação de

Áreas Degradadas (4cr), Desenho para Engenharia (6cr) e Produção mais Limpa (4cr),

cumprindo carga horária de 14 horas semanais.

b) Atendimento ao discente

O atendimento discente se deu de três formas: por email, por aplicativo de mensagens

e por plataforma de webconferência, tanto com horário marcado quanto por demanda.

Deve-se ressaltar que a vice coordenadora também auxilia no atendimento aos discentes.

Entendendo que os ingressantes de 2020.1 não tiveram tempo nem de se ambientarem

com o campus, com os processos do curso, com os colegas e professores, a coordenação

conduziu reunião específica com esta turma, no propósito de se apresentar, conhecer as

dificuldades, tirar dúvidas e orientar.

A partir de demandas dos discentes, muitas vezes por intermédio do Centro

Acadêmico/CA do curso, a coordenação participou de reuniões com seus discentes. Aliás, foi

estabelecido canal direto entre o CA do curso, representantes discentes do colegiado e

coordenação, por meio de grupo de aplicativo de mensagens instantâneas.

Durante a pandemia, também se fez necessária a criação de um perfil no instagram

oficial do curso, para divulgações mais eficientes, embora o SIGAA ainda seja utilizado para

notícias oficiais, assim como um grupo de postagem restrita em aplicativo de mensagem

instantânea, com a maioria dos alunos do curso participando, 120 dos 141 discentes ativos.

c) Plano de curso adaptado

A coordenação foi membro do Grupo de Trabalho do PPE, formado internamente ao

campus, a qual teve como uma de suas atribuições elaborar modelo de plano de curso

adaptado para o período de isolamento social.



Para avaliar todos os planos, a coordenação convocou reunião com o colegiado. Os

membros detectaram alguns ajustes e sugeriram modificações baseadas nos formulários

aplicados previamente com o corpo discente, relacionado ao contexto pessoal de acesso à

internet, por exemplo.

Ressalta-se que a Universidade Federal do Ceará (UFC) define apenas o número

mínimo de avaliações, sendo recorrente entre o corpo docente aplicar mais do que o mínimo

exigido, o que favorece a distribuição dos conteúdos e subsequente aprendizagem. Deve-se

ressaltar ainda que muitos professores diversificaram os métodos de ensino e de avaliação,

usando, por exemplo, fóruns, simuladores, videoaulas e experimentos gravados.

d) Ações de melhoria do desempenho docente

A coordenação conseguiu contar com o apoio de setores do campus essenciais para o

suporte ao docente, a saber:

- Apoio nutricional

- Apoio psico-pedagógico

A PROGRAD abriu edital para monitoria de apoio à implementação do PPE, no intuito

de recrutar discentes para o auxílio de docentes nas plataformas e softwares a serem usados.

Tivemos 04 disciplinas do curso auxiliadas por 04 bolsistas voluntários, sendo 03 do curso de

Engenharia Ambiental e Sanitária, o que pode ter contribuído para um melhor desempenho

tecnológico de nossos professores.

Em 2020.1, docentes tiveram a oportunidade de se aperfeiçoar com palestras, cursos e

oficinas oferecidas pelo EIDEIA/PAAP. De forma mais relacionada diretamente ao momento

de ensino remoto, houveram uma quantidade considerável de espaços formativos, a saber:

- Abril: 11

- Maio: 10

- Junho: 21

- Julho: 20

- Agosto: 05

- Setembro: 03

- Outubro: 01

Importante ressaltar que, além destes, outros de âmbito mais geral aconteceram e que

em junho, mês anterior ao retorno das aulas, nesse momento em caráter remoto, discentes



contaram com 04 momentos organizados pelo EIDEIA/PAAP também, com o objetivo de

ambientá-los ao novo formato.

Tanto a coordenadora quanto a vice coordenadora, antes mesmo do início das aulas

remotas, participaram do curso “IUV0005 - Construindo uma disciplina remota - 2020.1”,

sobre a plataforma SOLAR, organizado pelo UFC Virtual, com carga horária de 64h, na

intenção de se aperfeiçoarem, mas também conseguirem orientar aqueles docentes que, por

algum motivo, não conseguiram participar. As duas também ingressaram no Grupo de

Estudos em Docência do Ensino Superior/GEDES, formado por docentes e técnicos

administrativos do campus, com o mesmo objetivo.

e) Divulgação do curso

Em 2020.1, a coordenação participou de webconferências em escolas de ensino

médio, a fim de apresentar o curso e o campus e aumentar os índices de interesse pelo curso

na região, entendendo que é extremamente relevante o retorno da universidade para a região,

formando pessoas naturais de Crateús também. Por ser relativamente recente a criação do

curso a nível nacional e não ter ainda adequado conhecimento sobre o que seu profissional

exerce, entende-se que estes momentos devam ser constantes na atuação desta gestão, com

perspectivas, inclusive, de ampliação.

Além disso, para ampliar o reconhecimento do curso, a coordenação também

executou as seguintes medidas:

- Fortalecimento de parceria com a Associação Cearense de Engenheiros Ambientais

e Sanitaristas - ACEAS, por meio da organização conjunta de eventos.

- Estabelecimento de contato mais próximo com Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará, com a organização de Debate Remoto pré-eleitoral com candidato à

presidência.

- Estabelecimento e manutenção de contatos com os demais cursos de Engenharia

Ambiental e/ou Sanitária do Ceará, de instituições públicas e privadas, através da organização

e manutenção de grupo de mensagens instantâneas com todas as coordenações.

f) Início das atividades do PET/Crateús

O Campus da UFC Crateús contou com a chegada do programa PET Programa de

Educação Tutorial em 2020.1. Regido pela Resolução nº 08/CEPE, anexo IV, de 26 de abril

de 2013, é um programa que atua sobre a graduação a partir do desenvolvimento de ações



coletivas, interdisciplinares, objetivando a formação de estudantes com ampla visão do

mundo e com responsabilidade social. O PET-CRATEÚS contemplou com bolsa remunerada

06 alunos de graduação, sendo 03 do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária.

Devido à pandemia teve suas atividades limitadas, o que não impediu que fossem

realizadas ações de apoio às três vertentes da universidade, ensino, pesquisa e extensão.

Através das redes sociais, a coordenação apoiou o Programa com ampla divulgação das

iniciativas desenvolvidas. Foi um importante elo entre os diferentes cursos do campus,

fortalecendo-os.

g) Principais dificuldades encontradas

A transição da coordenação em um ano atípico influenciou o desempenho de algumas

atividades planejadas, algo que pode vir a ser solucionado com a Elaboração de um Plano de

Melhorias anual.

Dominar as funcionalidades do SIGAA ainda é um desafio, assim como o Formulário

de Oferta. Pretende-se evoluir nesse quesito na prática realmente.

Houve grande quantidade de alunos reprovados por falta, espera-se que no próximo

semestre esta incoerência seja diminuída, com mais divulgação, orientação e

acompanhamento discente. Além disso, a coordenação irá reforçar com os docentes a

necessidade de deixar bem evidente como se dará a contagem das presenças e de acompanhar

as faltas no decorrer do semestre.

A reformulação do NDE também foi um ponto que causou certa inércia por parte de

seus membros, o que pode ser solucionado com uma maior aproximação entre o colegiado e o

NDE, com a proposição de um cronograma de reuniões e com a priorização de pautas a

serem discutidas.


