
 

 

 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM 

ADMINISTRAÇÃO 
  
 
A. Informações Gerais  

Assunto  

Ata de comunicados, informações, discussões, debates e reflexões sobre 

as informações relacionadas ao Acompanhamento do uso da Ferramenta 

Microsoft Office 365, à Sala Unificada da disciplina Aproximação ao 

Ambiente Profissional - AAP, às Mudanças na avaliação de desempenho 

dos alunos nas disciplinas, à Implantação do novo Livro Didático de 

Teorias Administrativas das Organizações e à   Nova matriz curricular 

para o curso. 

Data da Reunião   05.10.21 

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 

Philipe Luiz dos Santos Pereira – representante discente  
  

C. Itens Discutidos na Reunião:  Descrição  

 

1. Informação sobre a utilização da 

Ferramenta Microsoft Office 365 

para os alunos e docentes. 

 

  

O Pacote Microsoft Office 365, implantado no início de 2021 

para atender alunos e docentes vem sendo cada vez mais 

utilizado por todos, otimizando e diversificando as atividades 

em sala de aula e aproximando docentes e estudantes. 

 

 Foi elaborado um projeto para a criação de uma sala perene de 

AAP, cujos estudantes seriam matriculados, entrando e saindo 

da mesma sala. A avaliação se daria somente na prova. 

2. Comunicado sobre a 

probabilidade de se criar uma 

Sala Unificada da disciplina 

Aproximação ao Ambiente 

Profissional (AAP). 

 

 

Esse projeto foi pensado para implantação em 2021.1, mas não  

chegou a ser concretizado. Foi então substituído pela ideia de 

uma outra disciplina, também com sala perene- Ambiente de 

Pesquisa e Extensão (APEX). Esta disciplina visa atender a 

Resolução nº07/2018 do MEC. 

3. Informação relativa à discussão 

sobre a análise do processo de 

avaliação do desempenho dos 

estudantes nas disciplinas do 

curso 

 

 

 

Os procedimentos atuais de avaliação do desempenho dos 

estudantes no curso, e em especial, nas disciplinas de AAP, 

têm sido alvo de discussões constantes entre a Diretoria 

Acadêmica, o NDE e o Colegiado, no sentido de aprofundar a 

análise do comportamento dos alunos no engajamento com as 

atividades avaliativas propostas pela disciplina. 

O nível de adesão aos exercícios tem se apresentado muito 

mais baixo do que o esperado. Grande parte opta por realizar 
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somente a Prova Final, o que acaba por trazer um significativo 

número de reprovações e, por consequência, de evasão do 

curso. 

4. Comunicação sobre o andamento 

da elaboração do Novo Livro 

Didático de Teorias 

Administrativas nas 

Organizações, para 

disponibilização em 2022.1.  

 

 

 Material em elaboração pelo Professor André Carvalho- 

conteudista externo (Livro e questões para banco de provas). A 

disciplina é específica para os alunos do curso, no 3º. Período.   

A atividade foi acordada na Ata do NDE de 17.09.20 de 

17/09/20, a ser realizada até dezembro de 2021. 

5. Comunicado sobre a 

implantação da nova matriz 

curricular para o curso e 

aprovação da bibliografia básica 

e complementar das disciplinas. 

 

Reformulação e adequação da matriz curricular atual do curso 

para implantação em 2022.1, visando atender as novas 

demandas do mercado e do perfil do profissional de 

Administração para o século XXI e a sociedade 5.0. 

 

 
D. Próximos Passos  

Atividades  Prazo  Responsável  Status  

Constantes ações da Coordenação junto aos docentes e 

alunos, visando a expansão do uso do Microsoft Office 

365 e das salas teams. 

Contínuo Coordenação e 

docentes do 

curso.  

Em 

andamento 

 Durante o primeiro semestre de 2021, foram apresentados 

 em reuniões, o formato da disciplina, assim como alguns 

conteúdos e atividades de avaliação, para implantação da 

disciplina aos ingressantes em fevereiro/2022. 

Fevereiro/2022 Diretoria 

Acadêmica e 

Equipe. 

Em 

andamento 

Todos os participantes se entregaram à discussão, oferendo 

sugestões para análise da viabilidade de implantação de 

novas metodologias avaliativas. 

Essa atividade ficou de ser realizada com contribuições 

pontuais ao longo do período, envolvendo também os 

docentes do curso e discutidas em outras reuniões. 

Até junho de 

2022. 

Diretoria 

Acadêmica e 

Equipe, 

Coordenação e 

docentes do 

curso.  

Em 

andamento 

Entrega dos novos materiais de Teorias Administrativas 

nas Organizações. 

 

Dezembro/2021 Conteudista 

Externo 

Em 

andamento 

Prosseguimento das reuniões para discussão e 

apresentação final de sugestões de novas disciplinas, 

reformulação de outras onde seja necessário e definição de 

um ciclo básico de disciplinas (primeiros 2 períodos) para 

os cursos de gestão. 

Também foi definida e aprovada a bibliografia básica e 

complementar das disciplinas. 

Dezembro/2021 Diretoria 

Acadêmica e 

Equipe e  

Coordenação do 

curso 

Em 

andamento 

 
 


