
REUNIÃO DE COLEGIADO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS 

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022, às 16 horas, via ferramenta 

Microsoft Teams, reuniram-se a Coordenadora Geral da Graduação, Maria Poppe, 

o Coordenador do Curso, Julio Loureiro, os professores - Tarcisio Luiz de 

Carvalho; Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann; Sirlei Alves Chaves e 

Claudia Abreu Paes; representando o corpo administrativo da Unyleya - Vanessa 

Alencar Barbosa Alves e representando o corpo discente - Clélia Alice Ferreira da 

Costa Silva, para análise e deliberação da seguinte pauta. 1. Boas vindas para o 

início do primeiro semestre de 2022. 2. Planejamento de ações para o presente 

semestre. 3. Calendário de eventos. 4. Assuntos diversos. 

1. Boas vindas para o início do semestre. Fazendo o uso da palavra e iniciando 

os trabalhos, o coordenar Julio Loureiro deu as boas-vindas aos participantes da 

reunião, desejou um excelente semestre a todos e em seguida fez um retrospecto 

da criação do curso, que foi aprovado para início das atividades e aprovado na 

visita do MEC com a nota 4 e autorizado pela Portaria de N° 1178, publicada em 

28 de outubro de 2021; relembrou os trabalhos dos membros do NDE que tiveram 

atuação intensiva naquele momento de preparação e em seguida deu as boas-

vindas aos colegas que comporão o time do curso de processos gerenciais em 

2022-1; o curso iniciará as suas atividades com 21 estudantes que passaram a ter 

acesso ao material didático e portal do aluno no dia 15 último. Que dispomos por 

meio da Sala Teams de um espaço virtual de mediação de ações, de troca de 

informações e teletransmissão síncrona do encontro de acolhimento (aula de 

boas-vindas) aos primeiros estudantes do curso, que deverá ocorrer no dia 23 de 

fevereiro de 2022, o link e o convite serão enviados para todos os estudantes 

matriculados no curso. 2. Planejamento de ações para o semestre. O 

coordenador informou aos presentes que a exemplo de outros cursos, o curso de 

processos gerenciais contará com 5 (cinco) disciplinas regulares em 2022-1 e 

também da APEX 1, sendo que nesta última, ele próprio será o professor . As 

disciplinas regulares e os respectivos professores poderão ser consultados no 



portal do aluno.  3. Calendário de eventos. Está prevista a realização da VII  

Semana  Acadêmica  de  Gestão  e Tecnologia da  Informação na 2ª quinzena de 

junho de 2022, onde os colegas que tiverem temas para apresentação de painéis 

deverão entrar em contato com a Professora Ursula Pinto Lopes de Farias, que 

está fazendo a curadoria do evento; além disso os cursos que farão o ENADE em 

2022 terão uma série de oficinas, palestras e debates reforçando os temas de 

maior concentração e atualidades, como não teremos a previsão de participação 

do nosso curso, os colegas serão convidados a apoiarem os demais cursos 

envolvidos, dentro das suas respectivas áreas de atuação e docência. 

4 – Assuntos diversos. O Prof. Julio Loureiro passou a visão da coordenação 

sobre o semestre que ora se inicia com ênfase ao acolhimento que deve ser 

dispensado aos estudantes, em especial aos novos entrantes, que muitas vezes 

estão sem acesso ao ambiente acadêmico há um longo período e que podem ter 

dificuldades iniciais no uso de tecnologias digitais, ponto forte de nossa IES. 

Informou que em caso de necessidade devemos orientar os estudantes a 

acessarem os canais: telefone geral 08006026770, e-

mail: acolhimento.graduacao@unyleya.edu.br; ou o Whatsapp do Acolhimento: 21 

3513-0951; disse ainda que para D1 existe uma previsão de 21 alunos 

ingressantes matriculados, e finalmente que se existir alguma sugestão de troca 

ou inclusão de bibliografia, seja básica ou complementar, a mesma deverá ser 

encaminhada ao coordenador para deliberação do NDE; em seguida o 

coordenador abriu aos demais participantes a pauta de assuntos diversos, sendo 

certo que nenhum outro assunto foi acrescido à presente reunião. Como nada 

mais foi dito ou falado, a reunião foi encerrada às 16:45h, sendo a presente ata 

lavrada por mim, Julio Loureiro, e assinada por todos os presentes acima 

nominados. 
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