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Coordenadora Adjunta: Ângela Galvan de Lima 

 

Apresentamos nossa candidatura a Coordenadora e Coordenadora Adjunta do 

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia (gestão 2022 – 2024), 

defendendo uma Universidade pública, no qual o Curso de Gastronomia atenda 

as demandas didático-pedagógicas dos acadêmicos com qualidade e 

excelência.  

Durante este percurso pretende-se: 

- Promover junto com o corpo docente do curso condições de excelência e 

qualidade do ensino; 

- Promover integração do corpo docente nas práticas pedagógicas junto com o 

auxílio dos representantes do Grupo de Interlocução Pedagógica (GIP); 

- Realizar atividade de Planejamento Acadêmico junto com os docentes do Curso 

ao iniciar os semestres conforme orientação da Pró-Reitoria de Ensino e Grupo 

de Interlocução Pedagógica; 

- Incentivar os docentes do curso a se inscreverem em programas de monitoria 

para as disciplinas práticas; 



- Manter um diálogo constante e aberto com docentes e Núcleo de Acessibilidade 

e Inclusão (NAI) com o objetivo de atender as demandas dos acadêmicos do 

Curso; 

- Buscar soluções para os efeitos negativos da pandemia no que diz respeito à 

retenção acadêmica momentânea do curso; 

- Incentivar os acadêmicos do curso a comporem um novo Diretório Acadêmico 

e Representações de turma a fim de participarem mais efetivamente de ações 

promovidas por Projetos de Extensão, e mais ativamente de reuniões de 

Colegiado e Departamento, bem como integrar os acadêmicos do Curso; 

- Promover de forma efetiva reuniões periódicas do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) com o objetivo de suprir demandas do PPC; 

- Em um primeiro momento, realizar os ajustes urgentes e necessários no Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) que possuem prazos que estão finalizando e que 

ainda não foram realizados, como a adequação das semanas do calendário 

acadêmico e em seguida a Integralização da Extensão. E em um segundo 

momento promover a atualização didático-pedagógica do PPC; 

- Buscar recursos junto com a Gestão da Unidade e outros órgãos para as aulas 

práticas; 

- Buscar recursos para infraestrutura e aprimoramento a fim de equipar os novos 

laboratórios de práticas;  

- Realizar planos de estudos para os acadêmicos que estão com mais de 9 

semestres vinculados ao curso, com o objetivo que estes se formem. 

 

 

Pelotas, 13 de junho de 2022. 


