PLANO DE AÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Periodo: 2020
RESPONSÁVEL:
OBJETIVO:

NO

1

2

3

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 2020.1
•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 2020.2
•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: 02/02/2020

Prof. Ramón Ovídio de Barros Jr
ATUALIZAÇÃO
12/12/20
META
INDICADOR

QUEM

PERÍODO

RESULTADOS

COORD ADM

JAN A JUN
AGO A DEZ

100%

COORD ADM

JANEIRO

100%

100% de aproveitamento

COORD ADM

AGOSTO

100%

100% aproveitamento

- 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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Organização documental dos Formados
• Levantamento e organização de todos os documentos necessários para formandos em 2020.1.

COORD ADM

DEZEMBRO

100%

100% de aproveitamento

5

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
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Ações de captação em parceria com Extensão (jaeniro e agorso)
•Visitas as escolas de ensino médio do entorno da IES
•Realização de oficinas e cursos para os discentes de 3º ano das escolas visitadas

COORD ADM/EXT

JANEIRO E AGGOSTO

100%

Prof. Georges visitou as escolas de ensino médio do
entorno da IES
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Envio da prorrogação do APRIMORA
Aprimora 2020.1 - Aprimora acontrece nos dias 23, 24 e 25/01/2020, com 3 oficinas.
Aprimora 2020.1 - Aprimora tem data prevista para primeira semana de aggosto, com 3 oficinas

COORD ADM

JANEIRO E AGGOSTO

100%

Programação realizada com êxito. O evento em agosto
foi "online" no GOOGLE MEET, devido a pandemia
COVID-19

COORD ADM e PROFS

JANEIRO A DEZEMBRO

100%

Reuniões realizadas com êxito. A partir de 20 de
maraço, as reuniões de professores tornaram-se
semanais, "online" no GOOGLE MEET, devido a
pandemia COVID-19
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Reuniões NDE e COLEGIADO
- NDE : Datas previstas para janeiro, março, agosto e dezembro
- COLEGIADO: Datas previstas para fevereiro, abril, outubro e dezembro.
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Ações em parceria com o Núcleo de Práticas Administrativas (visitas técnicas)
• Visitas técnicas a 6 empresas: primeiro, segundo e terceiro setor da economia

COORD
ADM/NDA/EXT/PROFS

MARÇO A DEZEMBRO

0%

Visitas suspensas, devido aos decretos estaduais e
municipais, referente a pandemia COVID19

10

Visita ao Conselho Regional de Administração (CRA).
• Workshop sobre as novas DCN'S do curso.

COORD DO CURSO E
DO NPA

JANEIRO

100%

Visita realizada com sucesso às novas instalações do CRA,
com a presença do Presidente do CFA. O curso de
Adminsitração Cosmopolita, contribuiu com sugestões
formais sobre as novas DCN'S, que foram encaminhadas
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Visita de reconhecimento para Consultorias, oficinas, palestras, cursos e treinamentos "in-company".
• Oficina - Lar de Maria

COORD
ADM/NDA/EXT/PROFS

MARÇO A DEZEMBRO

100%

100% de aproveitamento
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Jornada de Produção Científica em Administração
- Módulo I - Metodologia da pesquisa e publicações
- Módulo II - Normas de citações científicas

COORD
ADM/NDA/EXT/PROFS

OUTUBRO

100%

Atividade foi realizada com êxito, alcançando todas as
turmas do curso. Realizada no GOOGLE MEET, devido a
pandemia COVID-19
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14

15

16

17

Jornada de qualificação e defesa de TCC e Interdisciplinar

As defesas de TCC e Interdisciplinar de 2022.1 foram
realizadas com êxito. Meta total será cumprida em
dezembro do corrente
A partir das visitas técnicas, deu-se início ao mapeamento,
que ficou prejudicado em 2020 e 2021 devido as restrições
da PANDEMIA

PROFESSORES de
ADMINISTRAÇÃO

JUNHO E DEZEMBRO

100%

COORD
ADM/NPA/DOC/DISC

JANEIRO A DEZEMBRO

20%

COORD e
PROFESSORES

SETEMBRO

100%

100% de aproveitamento. Atividade Híbrida, devido as
restrições da PANDEMIA

Relação docentes x discentes

COORDENAÇÃO E
PROFESSORES

AÇÃO PERMANENTE

100%

Objetivo atendido com aproveitamento de 100%

Plantão permanente de acompanhamento à orientação TCC e 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, no NPA um
ou mais professores do curso, independente do orientador,
está a disposição para orientações de TCC e Interdisciplinar

MAPEAMENTO dos "PLAYERS" do ambiente de negócios do entorno da COSMOPOLITA (NPA parceria EXTENSÃO)
Planejamento do Dia do Administrador
- Tema proposto: Administração, Empreendedorismo e Inovação em Gestão
- Parceria do SEBRAE

