
 

 

 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM 

ADMINISTRAÇÃO 
  
 
A. Informações Gerais  

Assunto  

Ata de comunicados, informações, debates e reflexões sobre as 

discussões realizadas a respeito do Processo avaliativo da revisão do 

banco de questões, da Semana Acadêmica, da Terceira oportunidade do 

Programa de recuperação acadêmica (PRA) e da Alteração no corpo 

docente do NDE o curso. 

Data da Reunião  08.04.2020 

Horário  14 horas  

Local   Reunião realizada online, via ferramenta teams. 

  

B. Participantes          

Vera Lucia Alonso e Silva - Coordenadora 

Davi dos Santos Marques 

Marcio Cesar Franco Santos 

Ana Shirley de França Moraes 

Vanessa Alencar Barbosa Alves – representante técnico-administrativo 

Philipe Luiz dos Santos Pereira – representante discente 
  

C. Itens Discutidos na Reunião:  Descrição  

 

1.Informação e atualização sobre o status 

do processo de continuidade da revisão do 

banco de questões das disciplinas. 

Processo contínuo de revisão/atualização das questões dos 

bancos das disciplinas aos seus respectivos conteúdos (Planos 

de Ensino e Livros Didáticos e demais conteúdos do AVA), 

bem como reforço à necessidade de observar os 

formatos/orientações previstos no Manual de Elaboração de 

Itens de Avaliação de Aprendizagem. 

2.Comunicado em relação aos temas 

discutidos sobre a Semana Acadêmica de 

Gestão e Tecnologia da Informação (para a 

escolha do tema central do evento). 

 

Discussão entre os membros do NDE, a pedido da Profa. 

Úrsula Farias, sobre a sugestão de assuntos da atualidade que 

pudessem representar a Semana Acadêmica como um todo 

(tema central). 

Conversou-se também sobre estimular os docentes do curso a 

participarem com palestras aderentes ao tema central do 

evento. 

3.Comunicado sobre o andamento da 

Terceira oportunidade do Programa de 

recuperação acadêmica (PRA). 

 

Programa criado e apresentado pelas Profas. Solange Moura 

e Simone Markenson, com o objetivo de regularizar a 

situação dos alunos que, até o final de 2019 não haviam 

realizado as provas finais de algumas disciplinas, permitindo 

que os alunos nessa situação possam concluir seus cursos. 

4.Informação sobre alteração da 

composição do NDE do curso. 

 

Devido a desligamento de professores e excesso de 

atribuições foi alterada a composição do NDE.  

D. Próximos Passos  

Atividades  Prazo  Responsável  Status  



 

Graduação: 0800 602 6770 

Rua do Carmo, 66, Centro. 

Rio de Janeiro, RJ. 

Acompanhamento e incentivo à necessidade de 

atualização/ajustes de questões identificadas e propostas pelos 

alunos (em provas e exercícios), docentes e coordenação do 

curso, estendendo-se a atividade aos conteúdos dos Livros 

Didáticos e outros materiais pertinentes constantes do AVA.  

Contínuo Coordenação, 

docentes e 

alunos do curso 

Em 

andamento  

Apresentação à Profa. Úrsula de sugestões de temas gerais para 

a Semana Acadêmica de Gestão e Tecnologia da Informação. 

Os docentes do curso somente poderão apresentar seus temas 

de palestras, após a definição do tema central do evento. 

  

   Em até        

   7 dias 

Coordenação e 

docentes do 

NDE 

Realizado  

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO ACADÊMICA (PRA) – 

Correção das Provas Finais pelos docentes, visando a 

eliminação das pendências acumuladas ao longo de vários 

semestres. 

Conclusão 

até o final 

do 1º. 

Semestre 

de 2020 

Coordenação do 

curso e tutores 

do curso 

Realizado 

Alterações realizadas: 

NDE inicial: 

 Prof. Koffi Amouzou, Profa. Solange Ferreira de Moura, 

Profa. Simone Markenson e Profa. Maria da Conceição 

Maggioni Poppe. 

 

NDE atual: 

Prof. Koffi Amouzou, Prof.Marcio Cesar Franco Santos, Profa. 

Edna Raquel Hogemann e Prof. Modesto Guedes Ferreira 

Junior 

Dezembro/ 

2019    

 

Coordenação  

Acadêmica   

Realizado  

 


