PLANO DE AÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Periodo: 2021
OBJETIVO:

RESPONSÁVEL:
DATA
ATUALIZAÇÃO

Prof. Msc. Adm. Ramón Ovídio de Barros Jr.
05/02/2021
15/12/2021
DATA PREVISTA PARA
CONCLUSÃO

DATA REAL DO
TÉRMINO

20/01/2021

10/01/2021

CONCLUÍDA

-

30/01/2021

15/01/2021

CONCLUÍDA

R$

-

15/01/2021

10/01/2021

CONCLUÍDA

R$

-

20/01/2021

11/01/2021

CONCLUÍDA

coordenador/professores

R$

-

12/02/2021

21/01/2021

CONCLUÍDA

Laçamento do projeto interdisciplinas 2021.2 ( o projeto interdisciplinar é um projeto onde os alunos desde o primeiro semestre já inicião ater contato com a
elaboração de artigos cientificos, irá acontecer na 2 semana de fevereiro de 2021.1 )

coordenador/professores

R$

-

20/08/2021

16/08/2021

CONCLUÍDA

6

Planejamento e Ações enad 2021.1 ( ações e planejamentos para a turma enad tem seu inicio 16 de janeiro de 2021
Não realizada - mudança no calendário

coordenador/professores

R$

-

30/09/2021

VENCIDA

7

Ações em parceria com a empresa jr ( as ações terão seu inicio apartir da segunda semana do mês de fevereiro e terá a participação dos professores e aulnos
coordenador/professores/Aluno
do curso de administração)
s
Medidas sanitárias envolvendo "lockdown" em Belém limitaram as ações no ambiente externo

CONCLUÍDA PARCIALMENTE
DEVISO COVID-19

8

1ª Reunião com professores

NO

AÇÃO (O QUE) / ETAPA (COMO)

QUEM

1

Distribuição das disciplinas e ementas para os professores que iram iniciar o semestre de 2021.1 (será feito um levantamento de toda a carga horaria
disponível para o semestre de 2021.1, e em segui sara feito a visualização no relatório da CPA para poder verificar a aderência do professor com as disciplinas.
também essa distribuição terá como base de critérios que um professor não pode ficar lotado com duas disciplinas na mesma turma e será trabalho a equidade
na distribuição

Coordenador

2

Organização documental dos Formados ( Esta sendo feito um levantamento e organização de todos os documentos necessários pra a formatura da 1 turma
do curso de administração )

Coordenador

R$

3

Aprimora 2021.1 (realização nos dias 03,04,05 de fevereiro e o curso de administração fará a proposição de 3 cursos)

Coordenador

4

1ª Reunião NDE e Colegiado (prevista para 20/01/2021)

coordenador/professores

5

Laçamento do projeto interdisciplinas 2021.1 ( o projeto interdisciplinar é um projeto onde os alunos desde o primeiro semestre já inicião ater contato com a
elaboração de artigos cientificos, irá acontecer na 2 semana de fevereiro de 2021.1 )

9

FAROL

SITUAÇÃO DA AÇÃO/ETAPA

R$

-

30/06/2021

coordenador/professores

R$

-

25/01/2021

11/01/2021

CONCLUÍDA

Integgração com as demais coordenações dos cursos da IES

coordenador/professores

R$

-

20/12/2021

20/12/2021

CONCLUÍDA

Reunião de Colegiado

coordenador/professores

R$

-

30/05/2021

02/06/2021

CONCLUÍDA

Circuito Profissional (participação com 02 seminários)

coordenador/professores

R$

-

30/05/2021

31/05/2021

CONCLUÍDA

Professores e alunos

R$

-

10/06/2021

04/06/2021

CONCLUÍDA

1ª Jornada de Qualificação e defesa do tcc e Interdisiplinar 2021.1

coordenador

R$

-

30/06/2021

28/05/2021

CONCLUÍDA

2ª Jornada de Qualificação e defesa do tcc e Interdisiplinar 2021.2

coordenador

R$

-

16/11/2021

25/11/2021

CONCLUÍDA

Coordenadores

R$

-

30/06/2021

04/02/2021

CONCLUÍDA

2º Seminário Comércio Internacional

10

CUSTO DA AÇÃO

11

Visitas tecnicas condicionadas aos procedimentos de segurança covid19 (4 visitas em parceria com a empresa jr/extesão)
- Eletrotransol
- Pamplona Corretora de Seguros (parceria para o "Dia do Adinistrador)

12

Visita ao Lar de Maria para firmar ações de Extensão

Coordenador do Curso e
Extensão

R$

-

30/06/2021

03/03/2021

CONCLUÍDA

Plantão de acompanhamento na produção do Interdisciplinar e TCCs' (ação permanente de segunda a sexta feira das 17:30 as 18:30)

professores do curso de
administração

R$

-

30/06/2021

30/06/2021

CONCLUÍDA

R$

-

15/12/2021

02/12/2021

CONCLUÍDA

09/11/2021

10/11/2021

CONCLUÍDA

13
14

Encerramento do ano letivo com WORKSHOP CICLO DE PALESTRAS (01 e 02/12/2021)

professores do curso de
administração e convidadeos
externos

15

Dia do Administrador

professores do curso de
administração e convidadeos
externos

16
17

R$ 0,00

R$

-

