
REUNIÃO DE COLEGIADO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS 

 

Aos vinte e um dias do mês de julho de 2022, às 16 horas, via ferramenta MS 

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, Claudia Abreu 

Paes e Ana Shirley de França Moraes; representando o corpo administrativo da 

Unyleya - Vanessa Alencar Barbosa Alves e representando o corpo discente a 

estudante Clélia Alice Ferreira da Costa Silva para análise e deliberação da 

seguinte pauta. 1. Boas vindas para o início do 2º semestre de 2022. 2. 

Planejamento de ações para o 2º 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 coordenador Julio Loureiro deu as boas-vindas a todos, desejou 

um semestre pleno de realizações pessoais, profissionais e acadêmicas a todos e 

em seguida fez um balanço dos primeiros seis meses de operação do curso, 

parabenizou os trabalhos realizados no 1º semestre do curso de processos 

gerenciais em 2022-2. 2. Planejamento de ações para o semestre. Ato contínuo, 

o coordenador reportou aos demais colegas presentes que a exemplo de outros 

cursos, o curso de processos gerenciais contará com 5 (cinco) disciplinas 

regulares em 2022-2 para os novos entrantes do 1º período e outras 5 (cinco) 

disciplinas regulares em 2022-2 para os estudantes de 2º período e também das 

disciplinas de APEX 1 e 2, que ele próprio será o professor em ambas. As 

disciplinas regulares e os respectivos professores de 1º e 2º período poderão ser 

consultados e verificados no portal do aluno. 3. Calendário de eventos. Está 

prevista a realização da VIII Semana Acadêmica  de  Gestão  e Tecnologia da  

Informação na 2ª quinzena de outubro de 2022, o coordenador convidou os 

colegas que tiverem temas para apresentação de palestras, que deverão entrar 

em contato com a Professora Ursula Pinto Lopes de Farias, curadora do evento; 

reforçou ainda que teremos a realização do ENADE em 2022 para diversos cursos 



na área de gestão, sendo certo que os respectivos coordenadores dos cursos 

solicitarão o apoio na elaboração de oficinas, palestras e debates reforçando os 

temas de maior concentração e atualidades, dentro das suas respectivas áreas de 

atuação e docência. 

4 – Assuntos diversos. O Prof. Julio Loureiro reforçou a preocupação com a 

acolhida a ser dada aos estudantes neófitos, bem como da postagem de 

lembretes de forma regular nas salas, objetivando a conscientização no 

cumprimento do calendário acadêmico e realização das entregas previstas nas 

respectivas disciplinas, pontuou ainda que os que são recém-chegados podem 

apresentar dificuldades iniciais no uso de tecnologias digitais, ponto forte de nossa 

IES. O coordenador registrou que em caso de dificuldade de acesso, troca de 

senha, entre outros, caso não seja possível auxiliar os estudantes, eles deverão 

ser encaminhados para um dos seguintes canais de relacionamento institucional:  

telefone geral 0800 602 6770, e-mail: acolhimento.graduacao@unyleya.edu.br; ou 

o Whatsapp do Acolhimento: 21 3513-0951; informou ainda que o curso conta 

atualmente com 60 alunos matriculados e que para D1 de 2022.2 existe uma 

previsão de 11 alunos ingressantes matriculados até o momento, mas que esse 

número poderá aumentar até o início das aulas; 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 16:25h, sendo a presente ata lavrada por mim, Julio 

Loureiro, e assinada por todos os presentes acima nominados. 
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