
 

 

 
 

96ª Reunião Ordinária da  CoC TM 

Realizada em 06/06/2018 

 

 

 

1. Ordem do dia 

 

1.1. Referendar escolha de disciplinas para a 2ª prova da  Fuvest. Após consulta via 

e-mail entre os membros da CoC- TM, foi definido manter as disciplinas de Matemática e 

História como conteúdo específico, como está atualmente para o ano de 2019. Essa 

questão voltará a ser discutida novamente com tranquilidade para o ano de 2020. Sendo 

as sugestões referendadas por unanimidade.  

 

1.2. Referendar as cota para a  Fuvest. Sendo referendadas por unanimidade a 

seguinte distribuição; 3 vagas para alunos Escola Pública (EP)  e 3 vagas para (PPI).  

 

1.3. Alterações Curriculares para o 1º semestre de 2019. Foram aprovadas por 

unanimidade as propostas de criação das disciplinas optativas eletivas conforme 

seguem; Música, História e Ideais I, Professor responsável Diosnio Machado Neto; O 

tema do segredo na literatura, no cinema e nas séries, Professor responsável Adriano 

Schwartz; Bonecas de papel, simples e imantadas: criação de roupas e acessórios, 

Professora Responsável Maria Sílvia Barros de Held.  Houve ainda a alteração de 

semestre ideal da disciplina ACH2667 – Projeto de Produto Integrado, do 7º para o 6º 

semestre, com a exclusão de pré-requisitos para as disciplinas ACH2547 – Projeto de 

Coleção, ACH2554 – Processo Criativo e Metodologia de Projeto de Têxtil e Moda e 

ACH2648- Pesquisa e Tendências do Mercado de Têxtil e Moda.  

 

1.4. Carga didática da Graduação/ Atribuição didática.  O Coordenador informa que 

não houve tempo hábil para finalizar a carga didática anual do ano de 2018, assim que 

terminar irá enviar para apreciação dos docentes do curso.  Em relação à Atribuição 

Didática para o 2º semestre de 2018, o Coordenador informa que houve algumas 



 

 

pequenas mudanças, entre elas o oferecimento da disciplina de Malharia II de forma 

concentrada nos meses de agosto e setembro, fazendo alterações de horários com a 

disciplina de Projeto Integrado.conforme solicitação da Professora Regina na última 

reunião da CoC- TM. 

 

1.5. TCC I e II. A Supervisora dos TCC’s I e II, conforme aprovado em reuniões será a 

Professora Isabel Cristina Italiano. O calendário de entrega também foi aprovado 

conforme segue; até 08/06 envio do tema provisório e nome do orientador, dia 29/06, data 

limite para entrega do TCC. 

 

 1.6. Calendário de eleição para a Coordenação do curso de Têxtil e Moda. Os 

membros aprovaram por unanimidade o seguinte calendário; o período de inscrição 

será realizado de 11 a 15 de junho de 2018; haverá a consulta com a participação dos 

docentes do curso, via Sistema Ágora no dia 22 de junho; será agendada uma reunião 

extraordinária com ponto de pauta único para eleição da próxima Coordenação. 

 

 1.7. Aprovação das Atas 64ª e 95ª. A Coordenação solicitou a retirada da pauta.  

 

 


