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COORDENADORIA DO CURSO DE ARTES APLICADAS

Ata de reunião colegiado 003/2019 – 14 de agosto de 2019

Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 14:00, na sala 2.02 OF do
Laboratório Escola de Cerâmica, Campus Tancredo Neves (CTAn), realizou-se a reunião de
colegiado do curso de Artes Aplicadas. A referida reunião foi presidida pelo Prof. Alexandre
Delforge, coordenador do curso, na presença dos membros do colegiado: Cristiano Lima Sales,
Ricardo Coelho, Zandra Miranda e Fabíola Ciocciola (representante discente) Com a seguinte
pauta, que inclui as sugestões dos professores:

1 - Prazo da terceira fase de inscrição;
2 - Discentes, distribuição de orientandos e processo de prorrogação da aluna Carmélia
Andrade;
3 – Seleção de monitorias e bolsas de apoio acadêmico;
4 - Compra de materiais com o orçamento da unidade;
5 - Deliberação sobre a necessidade de professor substituto para o próximo semestre;
6 - Afastamento para especialização de docente.

Após aprovação da pauta, seguiu-se a discussão dos temas:

1 - Discutiu-se inicialmente o prazo para encerrar pedidos de alteração nas matrícula ficando
decidida a data de 24 de agosto do corrente.

2 – A aluna Carmélia Andrade solicita novamente prorrogação de prazo para a integralização
do curso, sendo esta a última oportunidade que a aluna ainda tem, decidiu-se em conceder o
prazo de mais um semestre quando se encerra o seu período máximo de permanência no
curso. A professora Zandra Miranda concordou em orientá-la. Foram distribuídos os outros
orientandos conforme sua preferência e disponibilidade dos professores.

3 - Foi combinado com todos o processo e critérios de seleção dos bolsistas: entrevista e
histórico de notas sendo a conveniência do laboratório (horário disponível, habilidades
individuais e bom relacionamento com os alunos em geral) critério de desempate de seleção
das monitorias a ocorrer no dia 28 de agosto de 2019 simultaneamente para todas as vagas
disponíveis.

4 - Informamos a todos que há caixa na coordenadoria e que com esta verba iremos pedir
materiais de escritório para a secretaria, combustível e materiais de laboratório. Informou-se
que os últimos pedidos de material de laboratório feitos ainda em 2015 não foram atendidos
por diversos motivos. Decidiu-se que a coordenação iria buscar entender os motivos e dar
andamento às compras.
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5 – Quanto ao vencimento do contrato do professor substituto e a necessidade de substituição,
verificaram-se a escala de licenças do curso e a necessidade de substituto, decidindo-se por
não fazer novo concurso para o início de 2020 pois o professor Cristiano Lima adiará sua saída
para especialização.

Com a discussão e deliberação dos itens da pauta, encerrou-se a reunião, da qual o
coordenador lavrou a presente ATA em duas folhas, que é assinada por todos os membros
presentes à reunião.
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