Acompanhamento PPE - Atividade #39690
Analisar o perfil do egresso na revisão do PPC do Curso Técnico em Hospedagem
25/06/2018 09:55 h - henrique.gomes

Situação:

Encerrado

Início:

05/02/2019

Prioridade:

Urgente

Data prevista:

26/06/2019

Atribuído para:

flavia.plutarco

% Terminado:

100%

Categoria:
Versão:

2019 - 1º. Semestre

Campus:

GUARAMIRANGA

Fator:

F2. Fatores Internos à Instituição

Responsável pela
atividade:

CCTH e Docentes

Med Inter:

MI55

Descrição
Durante o processo de revisão do PPC do Curso Técnico em Hospedagem, se atentar ao perfil do egresso para fazer alterações
pertinentes, e que levem em consideração os seguintes aspectos:
- Coerência ou não entre o perfil do egresso com a matriz curricular e PUDs e esses com as demandas do mundo do trabalho;
- Alta complexidade ou não dos cursos;
- Sobrecarga ou não de disciplinas e de conteúdos na matriz e nos PUDs;
- Coerência ou não entre conteúdo programático e carga horária da disciplina;
- Priorização da área teórica sobre a prática e não da relação proporcional entre teoria e prática;
- Adequação ou não da prática profissional ao
perfil do egresso.
Histórico
#1 - 12/12/2018 10:29 h - flavia.plutarco
- Atribuído para ajustado para flavia.plutarco
- Data prevista alterado de 18/12/2018 para 18/12/2019
henrique.gomes escreveu:
Durante o processo de revisão do PPC do Curso Técnico em Hospedagem, se atentar ao perfil do egresso para fazer alterações pertinentes, e
que levem em consideração os seguintes aspectos:
- Coerência ou não entre o perfil do egresso com a matriz curricular e PUDs e esses com as demandas do mundo do trabalho;
- Alta complexidade ou não dos cursos;
- Sobrecarga ou não de disciplinas e de conteúdos na matriz e nos PUDs;
- Coerência ou não entre conteúdo programático e carga horária da disciplina;
- Priorização da área teórica sobre a prática e não da relação proporcional entre teoria e prática;
- Adequação ou não da prática profissional ao
perfil do egresso.
O PPC do Curso Técnico em Hospedagem está passando por modificações e também pelo processo de unificação de matrizes, o aspecto será
contemplado. Deverá ser revisto e atualizado durante o ano de 2019.
#2 - 04/11/2020 10:14 h - carliane.mota
- Responsável pela atividade ajustado para CCTH e Docentes
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Início alterado de 25/07/2018 para 05/02/2019
- Versão alterado de 2018 - 2º. Semestre para 2019 - 1º. Semestre
- Situação alterado de Novo para Encerrado
- Data prevista alterado de 18/12/2019 para 26/06/2019
- Título alterado de Análise do perfil do egresso na revisão do PPC do Curso Técnico em Hospedagem para Analisar o perfil do egresso na revisão do
PPC do Curso Técnico em Hospedagem
Durante o processo de reformulação e atualização do PPC foram contempladas as questões relacionadas ao perfil do egresso, no que diz respeito a
formação profissional, a realidade do mercado de trabalho, tempo de integralização do curso e a coerência das unidades curriculares com as
exigências das inovações de mercado.
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