
 

 

 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM 

ADMINISTRAÇÃO 
  
 
A. Informações Gerais  

Assunto  

Ata de comunicados, informações, discussões, debates e reflexões 

resultantes da reunião que envolveu os seguintes temas: 

Oferta do pacote Microsoft Office 365 para os alunos e docentes; 

Implantação do novo Livro Didático de Teoria Geral de Administração; 

Preparação para o Exame Nacional de Desenvolvimento de Estudantes 

(ENADE). Representação da Faculdade (pelo curso de Administração) 

na Universidade de Aveiro. 

Data da Reunião   31.05.21 

Horário  15 horas  

Local   Reunião realizada online, via ferramenta teams. 

  

B. Participantes          

Vera Lucia Alonso e Silva - Coordenadora 

Davi dos Santos Marques 

Marcio César 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.Informação sobre a oferta do pacote 

Microsoft Office 365 para os alunos e 

docentes 

 

 A Faculdade Unyleya disponibilizou aos seus alunos e 

docentes, de forma gratuita, no início de 2021, o pacote 

Microsoft Office 365, que inclui os aplicativos robustos de 

área de trabalho do Office (Word, PowerPoint e Excel), além 

de outros aplicativos. 

Foi ressaltada pelo NDE a utilidade e facilidade no uso dos 

diversos aplicativos do Office 365, propiciando aos alunos e 

docentes a utilização das salas teams para encontros síncronos, 

onde ocorrem reuniões, debates, postagens de exercícios e 

diversas outras atividades, estreitando assim o convívio e a 

participação de todos. 

 

 

2.Comunicado sobre a disponibilização 

do Novo Livro Didático de Teoria Geral 

da Administração. 

        

 Material elaborado pelos Professores Tarcísio Carvalho e Vera 

Alonso (Livro e questões para banco de provas). A disciplina é 

comum ao ciclo básico de todos os cursos da área de gestão, 

atendendo ao acordado na Ata do NDE de 17.09.20 DE 

17/09/20. 

 

3.Informação sobre o início das 

atividades que envolvem a preparação da 

Instituição e dos alunos enadistas, para o 

ENADE dos cursos de gestão, previsto 

para novembro de 2021. 

 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

neste ano de 2021, está previsto para os cursos de gestão. 

Assim sendo, faz-se necessário uma preparação geral para 

aopio aos estudantes, em relação, principalmente, aos temas 

recorrentes dessa prova.  



 

Graduação: 0800 602 6770 

Rua do Carmo, 66, Centro. 

Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

 

 

 

4. Comunicado sobre a representação da 

Faculdade (pelo curso de 

Administração) na Universidade de 

Aveiro. 

 

 

 

Submissão de trabalho sobre caso de boas práticas 

pedagógicas na disciplina de Estágio Supervisionado, pela 

Profa. Ana Shirley França. O trabalho foi aceito para 

apresentação.  

Esta oportunidade serve de estímulo aos alunos e demais 

docentes, no que tange à importância da realização de projetos  

que envolvam a pesquisa e a extensão. 

D. Próximos Passos  

Atividades  Prazo  Responsável  Status  

Estímulo constante da Coordenação junto aos docentes e 

alunos à exploração e utilização do Microsoft Office 365 e 

das salas teams. 

 

Contínuo Coordenação e 

docentes do 

curso.  

Em 

andamento 

Disponibilização aos alunos dos novos materiais de Teoria 

Geral da Administração. 

 

 

Acompanhamento pelos docentes da disciplina, da 

adequação do conteúdo e das questões relacionados aos 

temas tratados no Livro Didático de Teoria Geral da 

Administração e no AVA. 

 

Fevereiro/2022 

 

 

 

Contínuo 

Equipe técnica 

da Faculdade 

 

 

 

Coordenação, 

docentes e 

alunos do curso.  

Realizado 

 

 

 

Em 

andamento 

Desenvolvimento de uma planilha relacionada aos 

conteúdos do curso, identificando as disciplinas que 

possuem temas a serem inseridos como Material 

Complementar nos Portais das disciplinas, oficinas, aulões 

e vídeo aulas, dentre outros recursos. 

Em alguns casos, alguns desses materiais poderão ser 

usados para vários cursos, por serem temas de interesse 

comum. 

Até junho de 

2021 

Coordenação e   

docentes do 

curso. 

Não 

realizado 

por 

suspensão 

da prova 

pelo MEC. 

Trabalho apresentado com louvor – estudo de caso sobre 

boas práticas na disciplina de Estágio Supervisionado, via 

online e com a presença de docentes de vários países. 

O trabalho teve origem nas alterações propostas pela 

professora para a operacionalização da disciplina no 

momento da Pandemia pela Covid-19. 

Abril/2021 Professora Ana 

Shirley França 

Realizado 

 


