
 

 

 
 

95ª Reunião Ordinária da  CoC TM 

Realizada em 09/05/2018 

 

1. Ordem do dia.  

  

1.1. Apresentação de cronograma para desenvolvimento de atividades junto à 

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" – Relatora Profa. Regina 

Sanches.  Com a palavra, a Professora Regina comunica  que recebeu recentemente um 

e-mail dos Professores Patrícia Ranzo e Roberto, informando sobre a abertura de um 

edital, com 25 vagas para professor visitante na Universidade Luigi Vanvitelli, para qual 

apresentou uma proposta e foi selecionada. As atividades serão oferecidas para alunos 

de graduação e mestrado, com uma parte teórica, já pensando no futuro convênio com os 

alunos da EACH na própria universidade, e uma parte prática nas empresas onde 

mantêm convênios. Informa que as atividades como professora temporária estão 

programadas para serem iniciadas no inicio de outubro, com termino em 31 de dezembro 

de 2018. Com isso, apresenta a proposta de concentrar o oferecimento da disciplina de 

Malharia II nos meses de agosto e setembro, conversou com o Professor Dib Karam 

Junior, que ministra aula no mesmo dia, e fez os ajustes necessários. Solicita ainda 

alterações dos dias de aulas na atribuição didática para o 2º semestre de 2018, passando 

de quarta para sexta-feira, o Coordenador informa que não poderá alterar o dia do 

oferecimento da disciplina optativa, irá alterar somente os dias e horários para o 

oferecimento de forma concentrado da disciplina de Malharia II, fará os ajustes na 

atribuição didática.  Solicita ainda que esse acordo conste na solicitação de afastamento 

porque irá constar no parecer da Coordenação.  

 

1. 2. Esclarecimentos sobre o e-mail do aluno Guilherme Natan- Relatora Professora 

Regina Sanches. Com a palavra, a Professora Regina como foi citada no e-mail que o 

aluno Guilherme Natan enviou para todos os docentes do curso de Têxtil e Moda, por 

conta do questionamento sobre o oferecimento de disciplinas com quebra de pré-

requisitos. Solicitou a inclusão na pauta da CoC- TM para  esclarecer o que aconteceu 

com os oferecimentos das disciplinas de Malharia I e II no primeiro  semestre de 2016,  



 

 

para que não fique nenhum tipo de dúvidas. Havia solicitado o afastamento para 

realização de um pós-doutoramento no segundo semestre de 2016, e adiantou o 

oferecimento das duas disciplinas no primeiro semestre. Esclarece ainda que não houve 

quebra de requisitos, as disciplinas não foram oferecidas simultaneamente e sim 

sucessivamente. Para os alunos que não estavam no período ideal e tinham pendências, 

foram abertas 03 turmas extras. Informa ainda que espera não ter que responder por 

essas questões futuramente.  

 

1.3. Atribuição didática 2018. O Coordenador informa que fará as alterações dos dias de 

oferecimento das disciplinas Malharia II, também irá suspender o oferecimento da 

disciplina ACH2596 - Sustentabilidade Econômica na Indústria Têxtil. Após 

esclarecimentos os membros aprovaram por unanimidade a atribuição didática para o 

2º semestre de 2018.  

 

1.4. Homologar a eleição de membros titular/suplente (em vinculação). Homologada 

por unanimidade a eleição de 01 membro titular e 01 membro suplente (em vinculação 

por chapa) junto a CoC-TM. Foram eleitos os Professores Doutores Maria Sílvia Barros de 

Held e João Paulo Pereira Marcicano, respectivamente titular e suplente para mandato de 

03 anos.  

 

1.5. Homologar a eleição de membros suplentes para mandato complementar. 

Homologada por unanimidade a eleição de 02 membros suplentes para mandatos 

complementares junto a CoC- TM. Foram eleitas as Professoras Sirlene Maria da Costa 

para mandato com inicio em 09/05/2018 e término em 10/06/2020 e Beatriz Helena 

Fonseca Ferreira Pires para mandato com inicio em 09/05/2018 e término em 28/03/2019. 

 

1.6.  Aprovadas por unanimidades as atas das reuniões ordinárias 91ª, 92ª e 94ª. 2. 


