
 

 
 
 
 
 
 

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA DO ESTUDANTE MEDIOTEC 
 

 
O acompanhamento da frequência do estudante do MEDIOTEC/UECE é uma das principais ações da 

coordenação local e regional. Uma das premissas do Programa é o baixo índice de evasão, garantindo assim a 
oportunidade de oferta de formação técnica aos estudantes de escola pública. A Coordenação de Ensino, visando esse 
objetivo, elaborou um instrumental específico para esse acompanhamento.  

A presente diretriz pretende alinhar as informações e impulsionar essa ação. Seguem as orientações: 
 

1. O acompanhamento da frequência dos estudantes deve ser diário, pois o objetivo é o diagnóstico precoce de 
alunos em risco de desistência: 

✓ Responsável: Coordenador(a) Local. 
✓ Frequência: Diariamente verificar os alunos faltosos. 
✓ Ações: Alunos que atinjam 03 faltas por semana, o coordenador local deve entrar em contato de 

imediato com o estudante e/ou escola de origem. 
 

2. Preenchimento e envio do Instrumental de Acompanhamento da Frequência dos Estudantes: 
✓ Responsável: Coordenador(a) Local. 
✓ Frequência: Quinzenalmente.  
✓ Ações: Enviar por e-mail para o Coordenador Regional. 

 
3. Providências para evitar evasão dos estudantes: 

✓ Responsáveis: Coordenador Local e Coordenador Regional 
✓ Frequência: Sempre que necessário 
✓ Ações: Coordenação Local deve informar ao coordenador regional e, juntos, promover a busca ativa 

dos estudantes em risco de evasão. 
 

4. A Coordenação Regional deverá monitorar o envio do instrumental de acompanhamento da frequência dos 
alunos, e ser corresponsável nas providências para evitar a evasão nos cursos Mediotec. 
Responsável: Coordenador(a) Regional  
 
Segue a lista de contatos dos Coordenadores Regionais: 
 

• Regional Fortaleza – Prof. José Nelson Arruda Filho - josenelsonarruda1@gmail.com 

• Regional Crateús -  Profa.  Liezellote Rezende Bomfim - liezellote.resende@uece.br 

• Regional Iguatu - Prof. Gladeston da Costa Leite -gladeston.leite@uece.br 

• Regional Itapipoca -  Prof. Francisco Furtado Tavares Lins - furtado.lins@uece.br 

• Regional Tauá - Prof. Isaias Batista de Lima - isaias.lima@uece.br 

• Regional Quixadá - Prof. Vilarin Barbosa Barros - vilarin.barros@uece.br 
 

5. Para casos mais preocupantes, os coordenadores locais e regionais deverão acionar a Equipe de 
Acompanhamento Psicopedagógica/ Família para que as providências sejam tomadas no intuito de evitar a 
desistência do estudante.  
 
Segue a lista de Contatos da Equipe Psicopedagógica: 
 

• Ana Ignez Belém Nunes – Coordenadora da Equipe Psicopedagógica. E-mail: anaignezbelem@gmail.com e 

ana.belem@uece.br; 

mailto:vilarin.barros@uece.br


• Eveline Maria Perdigão Silveira – Apoio/ Psicóloga. E-mail: evel.perdigao@gmail.com e 

eveline.perdigao@uece.br 

• Danielle Gomes Batista – Apoio/ Bolsista Psicologia. Email:danielle.batista@aluno.uece.br 

• Gilberto Dourado Brito – Apoio/ Bolsista Psicologia. E-mail:  gilberto7012@gmail.com e 

gilberto.dourado@aluno.uece.br 

• Raianny de Sousa Gondim – Apoio/ Bolsista Psicologia. E-mail: raianny.ggondim@gmail.com e 

raianny.gondim@aluno.uece.br 

 
A Coordenação de Ensino está à disposição para orientações de intervenção junto aos estudantes faltosos.  
 
Atenciosamente, 
 
Germana Paixão  
 
 
 


