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APRESENTAÇÃO

O Plano de Melhorias do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da Universidade Federal do Ceará foi
elaborado  entre  outubro  e  novembro  de  2018  a  partir  de  consulta  à  comunidade  acadêmica  com
aplicação  de  questionário.  As  principais  demandas  de  melhorias  apontados  nesta  instrumento  de
diagnóstico  foram  discutidas  e  aprovadas  em  assembleia  que  reuniu  estudantes,  professores  (as)  e
técnicos no Auditório José Albano no dia 9 de outubro de 2018. Desta maneira, a Coordenação elaborou
o presente Plano de Melhorias aprovado pelo Colegiado e Núcleo Docente Estruturante.



PLANO DE MELHORIA PARA O CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO  

Contextualização e objetivo

Dimensões

A partir dos processos avaliativos,  que incluem a avaliação institucional,  aplicação de questionário junto ao
corpo discente, Assembleia da comunidade acadêmica e discussões no Colegiado e NDE, o Plano de Melhorias
foi elaborado para qualificar o ensino, articular a extensão e consolidar o Curso como referência na área de
atuação.

Foram avaliados os seguintes eixos do Curso, tendo sido apontadas as seguintes fragilidades:
- Infra-estrutura: modernização das salas de aulas e laboratórios e estabelecimento de condições salubres 
nestes ambientes.
- Ensino: capacitação e atualização dos professores, oficinas nas áreas com maior carência de formação e 
implementação da nova matriz curricular.
- Extensão: articulação dos projetos de extensão para atendimento de demandas comunitárias e sociais.
- Comunicação e atendimento: divulgação dos produtos e projetos de extensão do curso e atendimento 
presencial em tempo integral e remoto pela internet.
- Eventos: integração com outras instituições, participação de profissionais do mercado e disponibilização do 
mateiral



PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE MELHORIA 

Component
es 
SINAES

Dimensão
Indicador
(SINAES)

Ações de Melhoria Responsáveis Período Interface

Ensino Implementação da
nova matriz 
curricular alinhada 
com as Diretrizes 
Nacionais dos 
Cursos de 
Jornalismo

Ação 1: Conclusão do
novo Projeto 
Pedagógico do Curso 
e dos programas das 
novas disciplinas.
Ação 2: Aprovação no
Conselho do ICA
Ação 3: Aprovação na
Câmara de 
Graduação.
Ação 4: Migração dos
estudantes dos 4 
primeiros semestres.
Ação 5: Oferta das 
disciplinas das duas 
matrizes.

Coordenação do Curso

Núcleo Docente 
Estruturante

Colegiado do Curso

2018 - 2019 Coordenação 
Acadêmica do ICA

Pró-reitoria de 
Graduação

Câmara de Gradução

Ensino Complementação 
e nivelamento

Ação 1: realização de 
minicursos e oficinas 
dos conteúdos com 
maior carência dos 
(as) estudantes.
Ação 2: realização de 
eventos com 
profissionais do 
mercado.

Coordenação do Curso

Petcom

2018 - 2019

Pesquisa Incentivo aos 
projetos de 
iniciação científica, 
à criação de grupos
de estudos e 
aproximação do 

Programa de Pós-
Graduação em 
Comunicação



PPGCOM
Extensão e 
responsabilidade 
social

Articulações entre 
os projetos de 
extensão e 
integração com  
comunidades 
externas

Ação 1:  Planeamento
conjunto das ações 
dos projetos de 
extensão.
Ação 2: Definição de 
públicos beneficiários
externos para as 
ações de extensão.
Ação 3: Capacitação 
para extensionistas.
Ação 4: Avaliação 
conjunta dos projetos
de extensão.
Ação 5: constituição 
de uma agência 
experimental de 
jornalismo.

Coordenação do Curso

Petcom

2018 - 2019 Pró-reitoria de 
Extensão

Gestão Publicidade e 
digitalização

Ação 1: oferta de 
serviços remotos 
(solicitação de 
trancamento, termo 
de compromissos, 
matrícula em estágio 
supervisionado e 
TCC…)
Ação 2: Publicização 
dos procedimentos.
Ação 3: Divulgação 
dos produtos e 
projetos do curso.
Ação 4: atendimento 
em tempo integral
Ação 5: realização de 
eventos com outras 
instituições.

Coordenação do Curso 2018 - 2019



Corpo docente Capacitação e 
atualização dos (as) 
professores

Ação 1: distribuição 
dos professores nas 
disciplinas adequadas.

Ação 2: realização 
semestral de cursos de
capacitação.

Coordenação do Curso

Colegiado do Curso

2018 - 2019 Pró-reitoria de 
Graduação

Câmara de Graduação

Infraestrutura Modernização e 
salubridade das salas
de aula e 
laboratórios

Ação 1: eliminação das
infiltrações e goteiras 
que causam morfos.
Ação 2: recuperação 
do Estúdio de TV.
Ação 3: recuperação 
do Estúdio de 
Fotografia.
Ação 4: aquisição de 
novos equipamentos 
para estes 
laboratórios.
Ação 5: criação do 
laboratório multimídia.
Ação 6: novo layout 
para as salas de aulas e
laboratórios de 
informática.

Coordenação do Curso

Colegiado do Curso

2018 - 2019 Direção do Instituto de 
Cultura e Arte

Pró-reitoria de 
Planejamento e 
Administração

Avaliação 
Institucional

Ampliação da 
participação nas 
avaliações 
insituticionais

Ação 1: divulgação do 
processo de avaliação 
instituicional.
Ação 2: 
esclarecimentos sobre 
os processos 
avaliativos.
Ação 3: realização de 
momentos presenciais 

Coordenação do Curso

Colegiado do Curso

2018 - 2019



de avaliação, como 
assembleias da 
comunidade 
acadêmica.
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