PLANO DE AÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Periodo: 2022
OBJETIVO:

NO

1

AÇÕES
Atendiento aos discentes:
- Análise curricular e montagem de horários dos ingressantes;
- Atendimentos individuais;
- Atendimento aos requerimentos dos alunos (análise de crédito de disciplinas),

RESPONSÁVEL:
DATA: 19/02/2022

Prof. Ramón Ovídio de Barros Jr
Atualização: 20/06/2022

QUEM

PERÍODO

META
INDICADOR

COORD ADM

JAN A JUN

100%

RESULTADOS

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.
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•Distribuição das disciplinas e ementas para os professores de 2022.1
•Levantamento de toda a carga horaria disponível para o semestre de 2022.1, 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.

COORD ADM

JANEIRO

100%
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Organização documental dos Formados
• Levantamento e organização de todos os documentos necessários para formandos em 2022.1.

COORD ADM

FEVEREIRO

100%

100% de aproveitamento
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5

6
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Disciplinas em adaptação e dependência:
- Levantamento das necessidades dos discentes e envio da demanda para SEAC
Ações de captação em parceria com Extensão (de janeiro até data limite para matrícula)
•Visitas as escolas de ensino médio do entorno da IES
•Realização de oficinas e cursos para os discentes de 3º ano das escolas visitadas
Envio da prorrogação do APRIMORA
Aprimora 2022.1 - o Aprimora acontrece nos dias 02,03,04 de fevereiro e o curso de administração realizará 03 oficinas:
•02/02/2022 – 19 as 21h - Oficina – “Fluxo de Caixa e Gerencial no Varejo". Prof. Msc. Mário Neto.
•03/02/2022 – de 15 as 17h - Consultoria – “Inscrição e Encerramento de MEI – Micro Empreendedor Individual”. Prof. Msc.Georges
Dias e Prof. Msc. Ramón Barros Jr.
•03/02/2022 – 19 as 21h - Oficina - “Formação do Preço Para Empreendedores – Uma Síntese das Principais Funções Financeiras.
Prof. Msc. Flávio Solano.
•04/02/2022 – 19 as 21h - Oficina – “Uso da HP 12C Para Empreendedores”. Profa. Msc. Renata Novaes.
1ª Reunião NDE e COLEGIADO

100% de aproveitamento

COORD ADM

JAN E AGOSTO

50%

Disciplinas ofertadas e realizadas com êxito, conforme
demanda e edital SEAC. Meta total para cumprimento em
agosto

COORD ADM/EXT

JAN E FEVEREIRO

100%

Prof. Georges visitou as escolas de ensino médio do
entorno da IES

COORD ADM

JANEIRO

100%

Programação realizada com êxito

COORD ADM e PROFS

Até FEVEREIRO

100%

Reuniões realizadas com êxito
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Consultorias, oficinas, palestras, cursos e treinamentos "in-company".
• Café com Negócios - Organizado pela PAMPLONA Corretora de Seguros.

COORD ADM/NPA/EXT e
PROFS

AGOSTO

0

Ainda no prazo, conforme cronograma da Pamplona
Corretora de Seguros
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Laçamento do projeto interdisciplinas 2022.1
• Projeto de Iniciação Cientíífica, que inclui todos os semestres do curso, visando a produção de artigos cientificos, irá acontecer na
2 semana de aula, mês de fevereiro de 2022.1.

COORD ADM/PROFS

FEVEREIRO E AGOSTO

50%

Primeiro semestre cumprido

10

Planejamento e Ações ENAD 2022.1 (ações e planejamentos na reunião de NDE em 25/01/2022)
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Planejamento e Ações ENAD 2022.1
- Seminário Temático (maio).
- Realização de 3 simulados

coordenador/professores

MARÇO A DEZEMBRO

100%

Elaboração e apresentação com êxito

COORD e
PROFESSORES

MAIO A OUTUBRO

50%

Cronograma do 1º semestre totalmente atendido
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Consultorias, oficinas, palestras, cursos e treinamentos "in-company".
• Palestra "A força do trabalho em equipe, no contexto das relações interpessoais - Belém Rio Segurança Ltda.

COORD ADM/NPA/EXT e
PROFS

ATÉ JUNHO

0

Atividade foi transferida para o segundo semestre,
solicitada pela Coord. de RH da empresa, Sra. Ana Fróes

13

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

50%

Visitas realizadas a EGPA (1º setor), Eletrotransol (2º
setor) e Lar de Maria (3º setor); até a data deste relatório
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GESTÃO DE PROCESSOS SEAC/COMERCIAL/ACADÊMICO/FINANCEIRO

COORD
ADM/NPA/ESTAGIÁRIOS

ATÉ DEZEMBRO

30%

Até o momento foram realizadas reuniões setoriais e
capacitação aos funcionários do setor comercial
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Consultorias, oficinas, palestras, cursos e treinamentos "in-company".
• Oficina - "Planilhas Exel para gestão do 3º setor" - Lar de Maria

COORD
ADM/NDA/EXT/PROFS

JUNHO

100%

Atividade realizada com sucesso no Lar de Maria,
envolvendo os funcionários da instituição
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Semana Academica/Circuito Profissional (03 cursos - definidos na 1ª Reunião NDE)
- Recursos Humanos - risco jurídico (Profa. Adriana Maia)
- Fluxo de caixa gerencial (Prof. Mário Neto)
- O futuro do RH - Perspectivas e desafios (Prof. Pablo Nahmias)

COORD
ADM/NDA/EXT/PROFS

ABRIL

100%

Atividade foi realizada com êxito, alcançando todas as
turmas do curso. Temática relevante, envolvendo o risco
jurídico para tomada de decisão e a sustentabilidade na
tomada de decisões
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2ª Reunião NDE e Colegiado. Será realizada no mês de junho. Avaliação e encerramento do semestre

COORD ADM e PROFS

JUNHO E DEZEMBRO

0

PROFESSORES de
ADMINISTRAÇÃO

JUNHO E DEZEMBRO

50%

COORD
ADM/NPA/DOC/DISC

JANEIRO A DEZEMBRO

20%

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

50%

Fórum de negócios, com base nos "players" do entorno da COSMOPOLITA - Ação permanente (temas e metodologias a partir
das demandas do MAPEAMENTO DOS "PLAYERS"

PROFESSORES de
ADMINISTRAÇÃO

AGOSTO A DEZ

0
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Qualificação e defesa de TCC e Interdisciplinar
•De 20 a 24/06/2022.
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MAPEAMENTO dos "PLAYERS" do ambiente de negócios do entorno da COSMOPOLITA (NPA parceria EXTENSÃO)
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Reuniões realizadas no final de cada semestre
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
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
Os fóruns serão realizados, de acordo com o
andamento do mameamento dos "players"

