
 

 

 
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: 

Acompanhamento do uso da Ferramenta Microsoft Office 365; 

Acompanhamento do desenvolvimento da disciplina APEX I; ENADE 

2022                     

Data da Reunião  22.08.22 

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 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. 

2.Reflexões sobre o desenvolvimento da 

disciplina Ambiente de Pesquisa e 

Extensão (APEX I) 

A disciplina propõe que as atividades avaliativas finais sejam 

realizadas em grupos de no máximo 5 alunos. Tal fato, desde a 

implantação da disciplina, tem preocupado os coordenadores de 

curso, pois os estudantes apresentam dificuldades para os 

encontros, em função de suas atividades profissionais. 

 
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 contínuo das necessidades dos alunos. 

Em alguns casos específicos foi liberada a realização das 

atividades individualmente. Também, antes do término da 

turma que iniciou em fevereiro, foi liberada a realização de 

uma Prova Final (no valor de 100 pontos), para aqueles 

que não atingissem 70 pontos nas atividades dos circuitos. 

Contínuo 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria 

Acadêmica e 

Equipe;  

Setor de 

Avaliação e  

Coordenação do 

curso 

Em 

andamento 



 

Graduação: 0800 602 6770 

Rua do Carmo, 66, Centro. 

Rio de Janeiro, RJ. 

 

Aguardando os resultados da CPA para análise dos 

resultados obtidos com a 1ª. Turma.  

 

Sem data 

prevista 

Iniciadas reuniões semanais para discussão das estratégias 

de engajamento dos alunos no processo. 

Também estão sendo discutidos os tipos de atividades que 

serão oferecidas aos alunos, identificando os temas da 

atualidade e outros relacionados às disciplinas, que 

necessitam de reforço. 

Até  

setembro 

Diretoria 

Acadêmica e 

Equipe, 

Coordenação e 

docentes do 

curso.  

Em 

andamento 

Em alguns casos, alguns desses materiais poderão ser 

usados para vários cursos, por serem temas de interesse 

comum 

   

 
 


