
 

 

 
 

94ª Reunião Ordinária da  CoC TM 

Realizada em 23/03/2018 

 

1. Ordem do dia.  

  

1.1. Tutoria Acadêmica do 1º ano. A documentação ainda não foi finalizada, sendo o 

ponto retirado de pauta.  

 

1.2. Investimentos em laboratórios de Têxtil e Moda.  Com a indicação do novo Pró-

Reitor de Graduação, Professor Edmund Chada Baracat, é provável que os recursos 

financeiros do Edital Santander, no qual o curso de Têxtil foi contemplado, será disponível 

em breve. 

 

1.3. Homologar contratação dos estágios para os Laboratórios de Têxtil e Moda. Os 

contratos das estagiárias encerram no mês de março e a Direção da escola irá manter as 

duas vagas para contrato de um ano, com a remuneração no valor de R$ 680,00. A 

Coordenação pretende manter uma estagiária de outra Universidade no período da 

manhã, para o período da tarde, a vaga será destinada para alunos da EACH. Os alunos 

interessados deverão enviar uma carta de apresentação e o currículo até o dia 02 de abril 

de 2018 para o e-mail da Coordenação, as entrevistas irão ocorrer na mesma semana.  

 

1.4.  Definir cronograma TCC I. Foi definido pela  CoC-TM,  que esse ano a Supervisora 

da disciplina TCC I  será a Professora Isabel Cristina Italiano. O Coordenador sugere o 

seguinte cronograma; até o dia 04 de maio, os alunos deverão enviar o tema provisório e 

o nome do orientador, no dia 29 de junho será o prazo de entrega do projeto. Sendo o 

cronograma aprovado por unanimidade.  

 

1.5. Cronograma dos eventos oficiais do curso.  A Semana de Têxtil e Moda está 

prevista para ser realizada no período de 01 a 05 de outubro de 2018, a Supervisora será 

a Professora Suzana Helena de Avelar Gomes. As apresentações dos Trabalhos de 

Conclusão dos Cursos (TCC) serão realizadas no dia 12 de dezembro de 2018.  Sendo o 



 

 

cronograma aprovado por unanimidade.  

 

1.6. Calendário de Eleição para membros Suplentes junto a CoC- TM. Sendo 

aprovado por unanimidade o seguinte calendário; o período de inscrição será realizado 

de 02 a 13 de abril de 2018, a eleição será realizada à distância através do sistema 

eletrônico de eleição no dia 17 de abril. A mesa eleitoral será composta pelo Professor 

Antonio Takao Kanamaru (Presidente) e Doralice Soares de Santana (Mesária).  

 

1.7.  Aprovadas por unanimidade as atas das reuniões ordinárias 90ª e 93ª da CoC-TM. 


