PLANO DE AÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Periodo: 2019
RESPONSÁVEL:
OBJETIVO:
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AÇÕES
Atendiento aos discentes:
- Análise curricular e montagem de horários dos ingressantes;
- Atendimentos individuais;
- Atendimento aos requerimentos dos alunos (análise de crédito de disciplinas),
•Distribuição das disciplinas e ementas para os professores de 2019.1
•Levantamento de toda a carga horaria disponível para o semestre de 2020.1, e em seguida sará feito a visualização no relatório da
CPA para poder verificar a aderência do professor com as disciplinas.
•Envio dos horários de aula e carga horária para Direção Acadêmica.
•Distribuição das disciplinas e ementas para os professores de 2019.2
•Levantamento de toda a carga horaria disponível para o semestre de 20202, e em seguida sará feito a visualização no relatório da
CPA para poder verificar a aderência do professor com as disciplinas.
•Envio dos horários de aula e carga horária para Direção Acadêmica.

DATA: 22/02/2019

Prof. Ramón Ovídio de Barros Jr
ATUALIZAÇÃO
20/12/2019

QUEM

PERÍODO

META
INDICADOR

COORD ADM

JAN A JUN
AGO A DEZ

100%

COORD ADM

JANEIRO

100%

100% de aproveitamento

COORD ADM

AGOSTO

100%

100% aproveitamento

RESULTADOS

- Dentre os requerimentos realizados 100% de aproveitamento,
até a data deste relatório. Comunicação entre coordenação de
discentes, foram otimizadas pelo Sistema Perseus e/ou email.
- Ação conjunta com SEAC, FINANCEIRO e COMERCIAL.
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Disciplinas em adaptação e dependência:
- Levantamento das necessidades dos discentes e envio da demanda para SEAC

COORD ADM

JAN E AGOSTO

100%

100% de aproveitamento

5

Estudo para atualização da Matriz do Curso

COORD/NDE

Até JUNHO

100%

100% de aproveitamento
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Avaliação da equipe de professores do curso de administração.

COORDENAÇÃO E
DIREÇÃO ACADÊMICA

Até JUNHO

100%

Realizada com êxito. Ressaltando que os professores
contratados atendem ao perfil de habilidades e competências
para atender as mudanças do curso.

COORD e
PROFESSORES

Até JUNHO

100%

100% de aproveitamento. Formação da AdmEventos da Empresa
Jr.

COORD e
PROFESSORES

SETEMBRO

100%

100% de aproveitamento. Realizado em parceria com a
recentemente formada equipe AdmEventos da Empresa Jr.

COORD ADM

MARÇO E ABRIL

100%

Programação realizada com êxito, pois transversalizou-se os
temas "Gestão Baseada em Recursos", com o lançamento
do Projeto Interdisciplinar de Produção Científica

COORD ADM e PROFS

JANEIRO A DEZEMBRO

100%

Reuniões realizadas com êxito.

COORD
ADM/NDA/EXT/PROFS

AGOSTO

50%

Atividade foi realizada no Coléggio Phisics
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Ativar a Empresa Jr e equipe de Eventos em Administração
- Primeiro evento do Dia do Administrador, organizado pela nova gestão
- Temas prováveis:
. Sustentabilidade e Competitividade
. Alinhamento Organizacional
. Negócios e Sustentabilidade

Envio do VII Circuito Profissional Cosmopolita e Lançamento do Projeto Interdisciplinar de Produção Científica
- Gestão baseada em recursos como fontes de vantagens competitivas nas empresas - Prof. Dr. Sérgio Castro Gomes
- Lançamento do Projeto Interdisciplinar de Produção Científica - Prof. Edgar Dias
Reuniões NDE e COLEGIADO
- NDE : Datas previstas para janeiro, março, agosto e dezembro
- COLEGIADO: Datas previstas para fevereiro, abril, outubro e dezembro.
Participação em veiras vocacionais em instituições de ensino médio
- Colégio Paulista (a confirmar)
- Colégio Phisics
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COORD EMPRESA JR

AGOSTO A DEZEMBRO

100%

Visita realizada com êxito, pelo Prof. Coordenador da Empresa
Jr, contratado em agosto de 2019

Jornada de Interdisciplinar

PROFESSORES de
ADMINISTRAÇÃO

JUNHO E DEZEMBRO

100%

Realizada com êxito. Início de uma cultura de Projeto
Interdisciplinar, para aprimorar os TCCs e publicações
científicas.

Relação docentes x discentes

COORDENAÇÃO E
PROFESSORES

AÇÃO PERMANENTE

80%

Objetivo atendido com aproveitamento de 80%, sendo necessário ampliar as ações em relação
a CPA para atingir a meta de 100%. Necessidade de melhorar o acompanhamento do processo
de Ensino e Aprendizagem, buscando ferramentas mais abragentes e mais eficientes que as
reuniões periódicas para otimizar o processo. Foram realizadas rodas de conversas para

Plantão permanente de acompanhamento à orientação Interdisciplinar
•De segunda a sexta feira das 17:30 as 18:30.

PROFESSORES de
ADMINISTRAÇÃO

FEV/JUN
AGO/DEZ

100%

Meta semestral 100% cumprida. Diariamente, na Empresa Jr, um
ou mais professores do curso, independente do orientador, está
a disposição para orientações do Interdisciplinar

Visita técnica à Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA)

