
 

 

 
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 que envolveram o Acompanhamento do uso da Ferramenta 

Microsoft Office 365, a Implantação da disciplina APEX I para os 

ingressantes em fevereiro/2022, a Nova Matriz Curricular- Isenções e   

Avaliação da CPA.                          

Data da Reunião   09.06.22 

Horário  15 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 sobre o andamento da 

adesão da Ferramenta Microsoft Office 

365 por alunos e docentes 

 

  

O Pacote Microsoft Office 365, implantado no início de 2021 

para atender alunos e docentes continua obtendo a adesão cada 

vez maior de alunos e docentes trazendo melhorias na 

otimização das atividades nas salas de aula teams. 

 

2.Comunicado sobre a implantação da 

disciplina Ambiente de Pesquisa e 

Extensão (APEX I) para os ingressantes 

em fevereiro/2022 

 

A nova disciplina, atendendo a Resolução nº07/2018 do MEC 

propõe a articulação dos saberes e fazeres no plano do 

ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico 

único, ético, responsável, político-educacional, cultural, 

científico e tecnológico. 

Nela, os estudantes poderão praticar e desenvolver os temas 

mais relevantes das disciplinas cursadas em todo o semestre 

letivo em que estiverem matriculados, com o objetivo de  

de produzir projetos e programas de extensão que possam 

dialogar com a sociedade, buscando a garantia de valores 

democráticos de igualdade de direitos, o respeito à pessoa e a 

sustentabilidade ambiental e social. 

3.Informação sobre as Restrições de 

Isenções no que se refere à 

Nova Matriz Curricular-2022  

 Na implantação da nova matriz curricular em fevereiro de 

2022, dentro do ciclo básico de disciplinas previstas para todos 

os cursos de gestão, ficou definido que não serão concedidas 

as seguintes isenções: disciplina COMUNICAÇÃO E 

LINGUAGEM por ser nivelamento fundamental. 
A disciplina de AAP – ainda em vigor para os alunos ingressantes 
antes de fevereiro/2022, não tem equivalência com APEX. 



 

Graduação: 0800 602 6770 

Rua do Carmo, 66, Centro. 

Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

4.Comunicado sobre as informações 

apresentadas na Avaliação da CPA                          

 

 

 O Setor de Avaliação tem apresentado um conjunto de 

informações cada vez mais sofisticado e completo, sobre o 

aproveitamento dos alunos no curso em geral e também em 

cada disciplina cursada. Essas informações têm propiciado a 

análise mais efetiva - por parte dos coordenadores, e um 

acompanhamento que permite a identificação dos pontos 

críticos a trabalhar. 

  
D. Próximos Passos  

Atividades  Prazo  Responsável  Status  

Estímulo constante da Coordenação junto aos docentes e 

alunos à expansão do uso do Microsoft Office 365 e das 

salas teams. 

 

Contínuo Coordenação e 

docentes do 

curso.  

Em 

andamento 

Acompanhamento constante das atividades desenvolvidas 

pelos alunos e seus progressos, no sentido de fortalecer o 

entendimento sobre a disciplina e seu objetivo maior. 

 

Contínuo Coordenação do 

curso.  

Em 

andamento 

Atenção às análises de isenções encaminhadas não só em 

relação às disciplinas de COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM e 

APEX, mas também às demais regras já estabelecidas para 
restrições no processo de isenção. 
 

Contínuo Coordenação do 

curso.  

Em 

andamento 

Atenção constante aos números apresentados e 

planejamento de ações práticas para a solução dos problemas 

identificados. 

 

Contínuo Setor de 

Avaliação, 

Coordenação e 

docentes do 

curso.  

Em 

andamento 

 
 


