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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 1 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 2 

ADMINISTRAÇÃO COM LINHA DE FORMAÇÃO EM SISTEMAS 3 

AGROINDUSTRIAIS DO CAMPUS LAGOA DO SINO 4 

Aos treze dias do mês de junho de 2017, às oito horas e treze minutos, na Sala de 5 

Reuniões do Espaço Prof. Dr. Millor Fernandes do Rosário, no Centro de Ciências 6 

da Natureza, campus Lagoa do Sino, teve início a décima reunião ordinária do 7 

Conselho de Coordenação do Curso de Graduação em Administração com linha 8 

de formação em Sistemas Agroindustriais, sob a direção do vice-presidente do 9 

conselho, prof. Dr. Leandro de Lima Santos, em virtude de a presidente do 10 

conselho estar gozando férias. Estiveram presentes os membros que assinaram a 11 

lista anexa a esta ata. 1. EXPEDIENTE. 1.1 COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA. 12 

O vice-presidente cumprimentou a todos os membros e em seguida deu início aos 13 

informes. 1.1.1 Uso do dinheiro da fazenda. Existem três alternativas de 14 

recursos: orçamento, uso da terra e 10% do projeto da fazenda. Algumas decisões 15 

foram tomadas no CoC sobre o uso dos 10%, como a criação de um novo 16 

laboratório de informática, montagem das salas de coordenação com 17 

computadores e impressoras, além de uma estrutura para a copa do bloco de 18 

salas dos professores. Sobre o uso da terra, foi criada uma comissão composta  19 

pelos vice-coordenadores de curso para priorizar a lista de solicitações de 20 

equipamentos e infra-estrutura. Uma demanda do curso de Administração é a 21 

construção de um laboratório de informática e uma sala de aula com lousa digital, 22 

mesas redondas e cinco computadores, o que será analisado por essa comissão. 23 

Prof. Luiz Manoel informou que solicitou inicialmente 25 computadores para 24 

laboratório de informática, 5 computadores para as salas de coordenação de 25 

curso, 2 para o CCN (Cepex e Coordenação Acadêmica), dois softwares e 26 

estrutura de copa, totalizando 150 mil reais. 1.1.2 Interdição de salas de aula. 27 

Em virtude do problema de trincas verificado em três salas de aula, o CoC 28 

apresentou à ProGrad uma alteração no calendário com o adiamento de uma 29 

semana no primeiro semestre, que se encerrará então no dia 28/07/2017. O 30 

reparo das salas está previsto para o mês de agosto, durante as férias dos 31 

estudantes e enquanto isso as aulas foram realocadas para salas provisórias no 32 

anexo do RU, sala de estudos e antigo almoxarifado. Diante da necessidade de 33 

adequação em virtude do número de alunos por turma, o mapa de salas sofreu as 34 

devidas alterações. Prof. Luiz Manoel pediu a palavra e disse que acompanhou 35 

juntamente com o prefeito universitário, Alex Carlino, todo o processo de avaliação 36 

das salas com problemas. Foram chamadas as empresas responsáveis que, após 37 
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avaliação, emitiram um laudo afirmando que não há riscos maiores, apenas são 38 

necessários reforços para que essas trincas não evoluam. 1.1.3 Mudança de 39 

coordenação de curso. O vice-presidente comunicou formalmente que após 40 

homologação do processo eleitoral por este conselho, em sua 5ª reunião 41 

extraordinária realizada em 04/05/2017 (já havia sido aprovado ad referendum em 42 

25/04/17 pela presidência do conselho de curso), e pelo Conselho de Centro na 43 

18ª reunião ordinária realizada em 26/04/2017, a coordenação do curso de 44 

Administração para o biênio maio/2017-maio2019 passa a ser exercida pelos 45 

docentes Naja Brandão Santana como coordenadora e Leandro de Lima Santos 46 

como vice-coordenador de curso. 1.1.4 Planilha de planejamento de aulas. 47 

Encontra-se disponível a todos os docentes pelo Google drive, mas ainda faltam 48 

as informações dos eixos de DTSPP1 e DTSPP2, assim sendo, solicita aos 49 

responsáveis que providenciem. 1.1.5 Término de licença maternidade da 50 

profa. Alice. A profa. Alice estava com sua licença maternidade prevista para 51 

terminar em 28/08/17, entretanto gozará férias após esse período, retornando 52 

então em 10/12/17. Tendo em vista que há ainda pendente metade da carga 53 

horária e diante do término do contrato da profa. substituta, Beatriz Saes, a 54 

coordenação deste curso encaminhou um ofício ao CCN solicitando providências 55 

para a solução desse problema. Prof. Luiz Manoel informou que provavelmente 56 

não será possível a renovação ou contratação de novo substituto, pois não existe 57 

código de vaga e matrícula disponíveis, uma vez que a docente não está mais em 58 

licença e sim em férias, o que não dá direito a professor substituto. Prof. Ricardo 59 

sugere as seguintes opções de encaminhamento: a primeira delas é avaliar a 60 

possibilidade de liberação de vaga para contratação de substituto; a segunda é a 61 

UFSCar deliberar que a docente deve retornar, o que ele discorda; e a terceira é 62 

trabalhar com a prerrogativa de que a docente não irá retornar e redistribuir a sua 63 

carga horária entre os colegas. Caso não haja a possibilidade da renovação de 64 

contrato ou contratação de novo professor substituto, a carga horária da docente 65 

deverá ser distribuída entre seus pares. 1.1.6 Resultado PIBIC. Já se encontra 66 

disponível no site da ProPq o resultado. De 12 projetos submetidos, 3 foram 67 

aprovados com bolsa e 3 aprovados sem bolsa. Os outros 6 foram 68 

desclassificados do processo de seleção, por falta de atualização do currículo 69 

lattes dos alunos (item 4.3 do edital). Prof. Rodrigo salientou a importância de 70 

realizar um trabalho de conscientização e instrução aos alunos para que estes se 71 

atenham às exigências do edital e não aconteça de serem desclassificados tantos 72 

projetos. 1.2 COMUNICADOS DOS MEMBROS. 1.2.1 Comportamento da turma 73 

do perfil 1. Prof. Luiz Manoel externou sua preocupação com a turma do 1º perfil 74 

do curso de Administração, com grande número de faltas e saídas constantes da 75 

sala de aula. O discente Lucas, do 2º perfil,  acredita que seja normal por se tratar 76 

de uma turma de 1º ano, em que os alunos ainda não se encontraram. Prof. Heber 77 

se queixou da bagunça pela turma. 1.2.2 Evento Engenharia Agronômica. Prof. 78 

Rodrigo comunicou que na próxima semana será realizado um evento no campus, 79 
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abordando conteúdos como manejo integrado de pragas, doenças e plantas 80 

daninhas e agrotóxicos. O evento é aberto a toda a comunidade do campus. 1.2.1 81 

Conselho Gestor da Fazenda. Prof. Heber informou que será feita uma seleção e 82 

priorização de projetos com o saldo residual que a fazenda pretende gerar. Serão 83 

definidos os critérios para chamada pública e está aberto aos professores para 84 

participarem da fase de diagnóstico no processo de redução de custo, aumento da 85 

produtividade, uso de tecnologias, podendo usufruir do benefício de até 3 mil reais 86 

com os gastos incorridos com essa fase de diagnóstico. Será aberta outra 87 

chamada pública para projetos que serão priorizados a longo prazo. As fontes de 88 

recursos podem ser o dinheiro para compra de ativos que a fazenda liberou para o 89 

Centro, o uso da terra que virá ao final do exercício do primeiro ano e ainda pelo 90 

saldo residual da fazenda. 1.2.1 Recursos para projetos. Prof. Ricardo informou 91 

que de acordo com o CNPQ foi liberada uma parte dos recursos da Universal 92 

2016. Informou sobre a existência de uma pesquisa aprovada para fazer o 93 

diagnóstico territorial de 13 municípios. Os professores Ricardo, Henrique e 94 

Leandro estão à frente desse trabalho e prof. Ricardo deixou aberto para quem 95 

tiver interesse em fazer alguma análise aqui pelo território, é importante agregar 96 

outras demandas. Informou ainda que na última semana esteve em um evento 97 

junto com o deputado Vitor Lippi em Campina Grande, com quem a Universidade 98 

iniciou um diálogo há mais de 1 ano, que resultou em uma emenda parlamentar de 99 

500 mil reais para a construção de um anfiteatro aqui no campus, de 100 

aproximadamente 250m e uma sala para abrigar projetos de extensão. Surgiu 101 

ainda a ideia de utilizar as universidades interiorizadas como promotoras de 102 

planejamento estratégico regional. O intuito é fazer alguns pilotos a nível nacional 103 

em: Campina Grande, Bagé, Lagoa do Sino e em Brasília. O próximo passo é 104 

conseguir recursos para a realização desse projeto. O professor conta com o 105 

envolvimento do curso de Administração e com os docentes nesse projeto de 106 

criação de centros de desenvolvimento regional. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 107 

RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE CURSO. Há atualmente 3 vagas para 108 

compor o conselho. Na última reunião foram levantas as sugestões de convidar os 109 

professores Ubaldo e Iuri para representar o eixo FE, no lugar do prof. Leandro. E 110 

existem mais dois lugares para representar o eixo COM que era representado pela 111 

profa. Naja, atualmente presidente deste conselho. Para o eixo COM, os docentes 112 

Ricardo e Edenis se ofereceram para assumir. Todos de acordo. Para o eixo FE, o 113 

prof. Ricardo sugeriu que seja feita uma consulta aos docentes do eixo sobre 114 

interesse em assumir cadeira, não havendo, poderão consultar à profa. Yovana. 115 

2.2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES. A secretária da coordenação explicou 116 

sobre a demanda dos alunos sobre entrega de comprovantes de participação em 117 

atividades complementares. Desse modo, o conselho deve definir como e quem 118 

avaliará os comprovantes recebidos para validação das horas. A princípio esses 119 

comprovantes seriam recebidos ao final do ano, mas os docentes acharam melhor 120 

que seja feito semestralmente. Foi apresentado o modelo adotado pelo curso de  121 
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Engenharia Ambiental como sugestão. Prof. Ricardo sugeriu que seja criado um 122 

trâmite para esse processo, através de mapa de controle na secretaria para que 123 

seja feita uma triagem, antes de passar para os docentes validarem. 2.3 124 

SEMANA DO MEIO AMBIENTE. O CCN sugeriu que o evento seja considerado 125 

uma atividade acadêmica do Centro, entretanto fica a critério do conselho de curso 126 

decidir se vai manter as aulas ou liberar os alunos para participarem do evento. 127 

Após discussões, os docentes decidiram que vão liberar os alunos para 128 

participarem do evento, mas será contabilizada a presença por meio de listas ao 129 

final de cada palestra. 2.4 SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO. Está prevista para 130 

ser realizada nos dias 4, 5 e 6 de setembro. É necessário confirmar a data e 131 

definir comissão responsável pela organização. Prof. Ricardo reforçou a 132 

importância de um envolvimento mais forte dos alunos e que os docentes sejam 133 

apenas um apoio. Professores Ricardo, Leandro e Henrique se ofereceram para 134 

compor a comissão. Lucas, representante discente do perfil 2, vai verificar com os 135 

alunos dos dois perfis a formação de uma equipe de discentes para trabalhar na 136 

organização. 2.5 137 

DEFINIÇÃO DE DOCENTES PARA COMISSÕES DA JORNADA ACADÊMICA. 138 

Prof. Henrique se ofereceu para participar da comissão de palestras e mini-cursos 139 

e sugeriu-se a profa. Ilka para compor a comissão científica, será verificada com 140 

ela se há disponibilidade. 2.6 141 

APRECIAÇÃO DE PROPOSTA DE EDITAL PARA VIAGENS DIDÁTICAS E 142 

SUGESTÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. A coordenação enviou 143 

por e-mail o documento para possíveis contribuições por parte dos docentes e as 144 

sugestões serão centralizadas e encaminhada uma resposta à comissão de 145 

viagens até o próximo dia 21.  2.7 146 

PLANEJAMENTO 2018/2019 E DEMANDA DE NOVOS DOCENTES. A profa. 147 

Naja reuniu as informações em planilhas contemplando os cenários dos quatro 148 

anos do curso de Administração, entretanto faltam informações de atuação dos 149 

docentes nos outros cursos. Essa planilha deverá ser completamente preenchida 150 

juntamente com sugestões de perfil de vaga, isso servirá como justificativa no 151 

caso de haver uma discussão de novas vagas. 2.7 152 

APROVAÇÃO DE ATAS: 8ª E 9ª ORDINÁRIAS; 4ª E 5ª EXTRAORDINÁRIAS 153 

DO CCCG-ADM. Após apreciação pelos membros, as atas foram aprovadas sem 154 

ressalvas. Nada mais havendo a tratar, o vice-presidente declarou encerrada a 155 

reunião, às dez horas e cinco minutos na qual, eu, Larissa Dias de Souza 156 

Pimentel, na qualidade de secretária, lavrei a presente ata, à qual assino após ser 157 

assinada pelo vice-presidente prof. Dr. Leandro de Lima Santos e demais 158 

membros presentes.  159 

Prof. Dr. Leandro de Lima Santos(Vice-160 

presidente)_________________________________________________________ 161 
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 Prof. Dr. Edenis Cesar de Oliveira 162 

(membro)__________________________________________________________ 163 

Prof. Dr. Heber Lombardi de Carvalho 164 

(membro)__________________________________________________________ 165 

Prof. Dr. Henrique Carmona Duval 166 

(membro)__________________________________________________________ 167 

Prof. Dr. Luiz Manoel M. C. Almeida 168 

(membro)__________________________________________________________ 169 

 Prof. Dr. Ricardo Serra 170 

Borsatto(membro)___________________________________________________ 171 

Prof. Dr. Rodrigo Neves Marques 172 

(membro)__________________________________________________________ 173 

Lucas Stein Barbosa (representante discente perfil 2) 174 

__________________________________________________________________ 175 

Larissa Dias de Souza 176 

Pimentel(secretária)__________________________________________________ 177 


