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Metas da coordenação do curso de Engenharia Civil - Gestão 2020-2022 

 
Gustavo Pacheco Tomas (coordenador) e Henrique Machado Kroetz (vice-coordenador) 
 
 
Para melhor eficiência e organização desta gestão, metais globais e metas especificas de curto 
e longo prazo foram traçadas. São elas: 
 
 
Metas globais 
 
- Promover o crescimento do curso de Engenharia Civil no Campus Pontal do Paraná, 
buscando o aprimoramento do curso junto aos docentes, discentes, técnicos e a comunidade 
local. 
- Suscitar um ambiente colaborativo, criativo e com diálogo, entre as pessoas envolvidas no 
curso. 
- Apresentar as reivindicações dos alunos aos órgãos de representação para procurar 
alternativas e soluções. 
- Incentivar a reforma e ampliação de áreas utilizadas pelo curso de Engenharia Civil, 
propiciando oportunidades de integração entre pesquisas e atividades discentes. 
- Simplificar e organizar a tramitação de processos de solicitações de discentes, como 
análises de equivalências, solicitação de provas de aproveitamento etc. com uso de 
formulários próprios para preenchimento. 
- Promover divulgação de pesquisa e extensão realizados pelos docentes para estimular a 
participação discente e assim melhorar sua formação profissional e cidadã.  
- Atualizar o curso por meio de reformas curriculares e reuniões participativas do NDE do 
curso. 
- Estimular as atividades de engenharia civil dentro e fora do campus. 
 
 
Metas de curto prazo 
 
São metas diretamente relacionadas ao bom andamento do curso, considerando o Regimento 
da Universidade, realizadas de maneira contínua: 
 

 Presidir e convocar reuniões do colegiado e NDE com periodicidade suficiente para o 
bom andamento do curso. 

 Bem representar o curso nas reuniões e atividades dos órgãos superiores nos quais 
possui representação (Conselho Diretor do CPP-CEM). 

 Orientar os alunos e professores quanto ao bom andamento do curso e, se necessário, 
intervir procurando mediar conflitos e estabelecer soluções com diálogo e respeito. 

 Atualização permanente na página digital do curso. 
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Metas de longo prazo 
 
São as metas que devem ser atingidas até o final do mandato. 
 

 Organização, junto à direção do Centro e aos demais cursos, da Planilha de 
Distribuição docente para que tanto alunos quanto professores saibam quais 
disciplinas serão ministradas por cada professor. Desta forma, pretende-se atingir uma 
maior uniformidade na distribuição de carga horária para que os docentes possam 
melhor atuar também nas áreas de Pesquisa e Extensão. 

 Organização do novo Programa Pedagógico de Curso, que entrará em vigor após a 
formação da primeira turma, tão logo se obtenha a resposta de consulta do PPC atual 
ao CREA. 

 Reforma dos Laboratórios LabMat e LabHidro. 
 Criação de um espaço destinado à Empresa Jr. (HAUS) e ao Centro Acadêmico do 

curso. 
 
 
 


