
 

 

 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM 

ADMINISTRAÇÃO 
  
 
A. Informações Gerais  

Assunto  

Ata de comunicados, informações, debates e reflexões relacionados aos 

resultados obtidos na reunião para discussão sobre a Análise, revisão e 

produção de conteúdo das disciplinas da matriz curricular do curso, o 

Processo de avaliação no AVA com aplicação da PF online e a necessidade de 

elaboração de Novos Livros Didáticos de TGA e de TGA II. 

Data da Reunião  30.09.2020 

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 

Tatiana Santos Sales – representante discente 
  

C. Itens Discutidos na Reunião:  Descrição  

 

1.Comunicado sobre os aspectos discutidos 

sobre a necessidade de revisão e produção 

de conteúdo das disciplinas da matriz 

curricular do curso. 

 Coordenador do curso apresentou a todos a planilha com o 

resultado da análise preliminar detalhada dos Planos de 

Ensino das disciplinas da matriz curricular de seu curso, 

dentro de uma visão de curto e médio prazos, para atender as 

necessidades de mudanças mais urgentes. 

Os componentes do NDE aprovaram as alterações 

apresentadas, e também ofereceram suas sugestões, por sua 

vez, acatadas pelo coordenador, para a devidas providências, 

 de forma a adequar o curso às demandas do mercado, ao 

novo perfil do profissional de administração para o século 

XXI e dos próximos milênios e às novas Diretrizes 

Curriculares para o curso de Administração, a serem 

implantadas, em princípio, até 2023. 

Disciplinas definidas como prioritárias para alteração 

completa (planos de ensino e Livro Didáticos): TGA e TGA 

II. 

 

2.Informação acerca do Processo de 

avaliação no AVA com aplicação da Prova 

Final online. 

 

 O Setor de Avaliação, em função da Pandemia da Covid-19, 

 junto à Diretoria a Acadêmica e demais membros da equipe 

técnica, da Faculdade, apresentaram o novo processo de 

avaliação do AVA com a possibilidade de realização das 

provas Finais na modalidade online. 

Esta medida certamente será muito bem recebida pelos 

alunos, reforçando a preocupação da Faculdade com o bem 

estra e segurança de seus estudantes. 

 



 

Graduação: 0800 602 6770 

Rua do Carmo, 66, Centro. 

Rio de Janeiro, RJ. 

D. Próximos Passos  

Atividades  Prazo  Responsável  Status  

Foram realizadas várias reuniões com a Diretoria Acadêmica e 

coordenadores de cursos, para discussão, aperfeiçoamento e 

apresentação das propostas apresentadas para a nova matriz 

curricular do curso. 

 

Até 

Junho de 

2021. 

 

Coordenação do 

curso e  

docentes  

Em 

andamento 

Apresentação e aprovação do Plano de Ensino pensado para a 

disciplina e definição dos itens de planejamento envolvidos na 

atividade de elaboração do novo Livro didático e questões de 

TGA. 

 

Até 

jan.2020 

Coordenação dos 

cursos de 

Administração e 

de Gestão 

Pública 

 

Realizado 

Apresentação e aprovação do Plano de Ensino pensado para a 

disciplina e definição dos itens de planejamento envolvidos na 

atividade de elaboração do novo Livro didático e questões de 

TGA II  - nova nomenclatura será Teorias Administrativas das 

Organizações (TAO). 

 

Até 

dezembro 

de 2021 

Conteudista 

externo 

A realizar 

Demais disciplinas – aguardando a análise das novas DCN´s do 

curso. 

Ainda 

sem data 

Diretoria 

Acadêmica, 

Coordenação do 

curso e equipe 

 

 

 

A realizar 

Divulgação intensa da mudança do processo de avaliação da 

Prove Final (Força- Tarefa), junto dos alunos, por meio de 

intense processo de comunicação. 

Setembro 

de  

2020 

Setor de 

Avaliação e 

Coordenador do 

curso 

Realizado 

 


