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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LOGÍSTICA E OPERAÇÕES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO- IFSP, CÂMPUS SUZANO.

No dia dez de setembro de 2021, reuniram-se às 14h 00min, remotamente, através do software Free Conference Call (FCC) os seguintes

servidores e discentes: Giselle Santos, Adriano Maniçoba da Silva, Sivanilza Machado, Douglas Filenga, Enio Gonçalves e Wilson Tanaka,

para discussão e deliberação da pauta apresentada abaixo:

1. Deliberação para a realização do processo seletivo da pós graduação por análise de histórico escolar para o ingresso de alunos para o

1o semestre de 2022.

Considerando a situação sanitária do momento com as novas variantes e devido a falta de infraestrutura para a realização do processo

seletivo da pós graduação de forma presencial, por decisão unânime o colegiado decidiu pela realização deste processo seletivo por análise

do histórico escolar. Este processo seletivo por análise de histórico escolar é transitório e de acordo com o regulamento da pós graduação,

todo processo seletivo deve ser discutido anteriormente com o colegiado do curso.

2. Discussão e deliberação do retorno das atividades presenciais de acordo com a portaria Nº 4937/IFSP, de 1 de setembro de 2021.

O professor Enio ponderou que devido às características dos cursos de administração, logística e da pós graduação em logística e operações

que possuem somente uma disciplina que requer o uso de laboratórios, a disciplina de informática, sendo que, a graduação em logística não

oferta esta disciplina neste segundo semestre, e devido a situação sanitária atual, acha desnecessária a exposição de alunos e professores,

colocando-os em situação de risco. Desta forma, propôs continuar com o ensino a distância, protegendo a todos das novas variantes, mas

com o atendimento presencial do professor a cada quinze dias, com uma escala apropriada de dias e horários, retornando às atividades

totalmente presenciais no primeiro semestre de 2022. Esta decisão deverá ser da área da Gestão, mas todos os presentes na reunião

concordaram com a sugestão, ficando no aguardo da decisão da área da Gestão.

3. Deliberação da inclusão do SemeAD, Seminários em Administração (https://semead.com.br/24/), na Lista de congressos aceitos pelo

Colegiado do curso para publicação de artigos.

Todos os integrantes presentes na reunião aprovaram a inclusão do SemeAD, Seminários em Administração, na Lista de congressos aceitos

pelo Colegiado do curso para publicação de artigos

4. Outros assuntos se houver.

Não houve outros assuntos.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 14h35min e eu, Wilson Yoshio Tanaka, lavrei a presente ata, que após lida e

aprovada será assinada por todos.

 

Suzano, 10 de Setembro de 2021.
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