
Plano de Gestão da Comissão de Graduação – Biênio 2020 – 2022. 

 

Candidatos: Tiago M. Francoy (Presidente) e Diego A. Falceta Gonçalves (Vice-Presidente) 

 

 Atribuição didática: Pretendemos dar continuidade ao trabalho de mapeamento das 

diferentes disciplinas da graduação em grandes áreas, com a finalidade de verificarmos 

as principais carências da Escola e caminharmos em direção a uma atribuição didática 

mais uniforme e com a participação dos docentes em disciplinas de suas áreas de 

especialidade, independentemente do curso ao qual essa disciplina está ligada. Um 

trabalho conjunto com a CPG também vem sendo desenvolvido no sentido de 

equalizarmos a contagem de carga didática na EACH, em uma tentativa de valorizar os 

esforços de nossos docentes nos Programas de Pós-Graduação, sem a desvalorização da 

Graduação. Tal trabalho precisa de continuidade e aprimoramento. 

 

 Redução da evasão estudantil: Já no atual mandato, iniciamos um trabalho conjunto 

com a Diretoria que resultou na formação de um Grupo de Trabalho para mapear as 

taxas anuais de evasão e identificação de possíveis causas. O trabalho do grupo está em 

fase final, com a identificação dos percentuais individualizados de cada curso, além de 

possíveis causas relacionadas com o desempenho dos alunos em disciplinas oferecidas 

ao longo dos cursos. Tais dados já foram enviados aos coordenadores de curso para que 

possam ser discutidos dentro de cada CoC, mas a continuidade desse trabalho é 

importante, para que possamos pensar e encaminhar possíveis soluções para diminuir 

nossas taxas de evasão dos alunos de graduação.  

 

 Aprimoramento do Ciclo Básico: Como parte integrante de todos os cursos da EACH, o 

Ciclo Básico perpassa a formação de todos os nossos alunos. Entendemos que é papel 

da CG promover uma maior integração entre as CoCs dos cursos e a do Ciclo Básico, bem 

como a discussão e avaliação do atual formato do CB e suas disciplinas na formação de 

nossos alunos. 

 

 Viagens Didáticas: Muito foi feito em prol das viagens didáticas nesses últimos tempos, 

de modo que, no último semestre de 2019, como resultado de um esforço conjunto da 

CG, Setor Financeiro, Serviço de Apoio ao Docente, Setor de Compras e Setor de 

Transportes, conseguimos realizar quase todas as viagens didáticas previstas 

inicialmente. Pretendemos consolidar e aprimorar tal metodologia de trabalho para que 

essa eficiência na realização das viagens didáticas seja rotina em nossa Escola. 

 

 Internacionalização: Consta, em nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, 

tentativas de ampliar as ações de internacionalização dos cursos da EACH. Pretendemos 

trabalhar junto às CoCs para facilitar a tramitação de processos de oferecimento de 

duplo diploma com Universidades Internacionais, como maneira de aumentar a 

atratividade dos cursos da EACH e a qualidade de nossos egressos. 



 

Quem somos: 

 

Tiago M. Francoy 

Professor Associado MS5-1, docente dos cursos de LCN, Biotec e CB, e nos PPGs SUS e 

BqBM. Atual Presidente da Comissão de Graduação. Já foi Vice-Presidente da Comissão 

de Pesquisa, Coordenador do curso de LCN, Suplente de coordenação do curso de LCN, 

Representante dos Professores Associados junto à Congregação e um dos autores da 

proposta de criação do curso de Biotecnologia da EACH. 

 

 

Diego A. Falceta Gonçalves 

 

Professor Titular da EACH, docente nos cursos de LCN, Biotec, GA e do CB, e no PPG-

SCX. Já foi vice-Diretor Executivo da FUVEST, Presidente da Comissão de Pesquisa (CPq), 

suplente da coordenação do Ciclo Básico da Escola, membro das CoCs do Ciclo Básico, 

LCN e Biotec, e um dos autores da proposta de criação do curso de Biotecnologia da 

EACH. 

 


