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ATA DA 12ª 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 vinte e nove dias do mês de novembro de 2017, às quinze horas e dezoito 5 

minutos, na Sala de Reuniões do Espaço Prof. Dr. Millor Fernandes do Rosário, 6 

no Centro de Ciências da Natureza, campus Lagoa do Sino, teve início a décima 7 

segunda reunião ordinária do Conselho de Coordenação do Curso de Graduação 8 

em Administração com linha de formação em Sistemas Agroindustriais, sob a 9 

direção da presidente do conselho, profa. Dra. Naja Brandão Santana. Estiveram 10 

presentes os membros que assinaram a lista anexa a esta ata, além da professora 11 

substituta Carolina Rios Thomson que participou como convidada. 1. 12 

EXPEDIENTE. 1.1 COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA. A presidente do 13 

conselho, profa. Naja Brandão deu início à reunião cumprimentando a todos e 14 

agradecendo pela presença nesta sessão. Em seguida, informou que o prazo para 15 

a digitação de notas no sistema SIGA é dia 05/01/2018. Outro informe foi que 16 

surgiu uma demanda no curso de Engenharia de Alimentos sobre a criação da 17 

figura de um coordenador de estágio para cada curso para prospectar campo de 18 

estágio para os alunos. O centro em conjunto com a coordenação acadêmica está 19 

definindo o perfil dessa função para posteriormente implantá-la no campus. A 20 

presidente informou ainda que foi realizado um levantamento de carga horária por 21 

docente e chegou-se a uma média para o próximo ano de 270 a 330 horas por 22 

docente. A coordenação acadêmica fará uma reunião prevista para a semana do 23 

dia 11 de dezembro, com todos os docentes para informar esse e outros assuntos. 24 

A informação é que o docente que tiver carga horária superior a 300 horas não 25 

será obrigado a ofertar optativa. Prof. Edenis perguntou se isso está no regimento, 26 

profa. Naja respondeu que isso está sendo definido no centro. Quando o docente 27 

possuir cargos administrativos, não será obrigado a ofertar optativas. Profa. Naja 28 

informou também que há uma vaga para o curso de Administração, cujo perfil está 29 

sendo definido com base na ausência de docentes para a ministração de 30 

determinados conteúdos. Foi realizada uma análise do 1º ao 3º ano do curso e 31 

desse modo pôde-se visualizar os conteúdos que não possuem docente para 32 

atuar. Existem hoje 3 vagas no centro, a partir disso o conselho de centro definiu 33 

um perfil de vaga para o curso de Engenharia Agronômica com uma carga horária 34 

de 281 horas; outra vaga para Ciências Biológicas, com um total de 400 horas e 35 

uma vaga para o curso de Administração, também atendendo a outros cursos, 36 

com um total de 390 horas. Área do concurso: Administração – Subárea: 37 

Administração da Produção. Perfil da vaga: gestão e comercialização. Inicialmente 38 
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a profa. Fabiana conduzirá esse concurso, juntamente com alguém do 39 

departamento de Engenharia de Produção e o prof. Heber Lombardi. Como a 40 

carga horária prevista para essa nova vaga é de 390 horas, subentende-se que 41 

parte dela deverá ser distribuída entre os docentes do curso. O concurso está 42 

previsto para acontecer já no início de 2018, talvez ainda em janeiro. Outro 43 

informe da presidência foi sobre o desmarque de aulas: tem acontecido com 44 

freqüência e às vezes é comunicado apenas aos alunos, não há uma combinação 45 

entre colegas para trocar a aula, além de não haver uma atualização na planilha 46 

de agendamento de salas de aula, o que muitas vezes mantém uma sala 47 

reservada, sem que esteja sendo utilizada. Ela pede a atenção de todos sobre 48 

essa queixa que tem sido recorrente ao longo do ano. Profa. Naja informou por 49 

último que recebeu um convite para ir para o departamento de Administração do 50 

campus de Sorocaba, e em virtude de seu planejamento familiar e qualidade de 51 

vida, considera uma proposta irrecusável. O processo já está em andamento e 52 

enquanto aguarda os trâmites, ela se coloca à disposição para deixar tudo em 53 

ordem antes de sua saída. 1.2 COMUNICADOS DOS MEMBROS. 1.2.1 Críticas 54 

a aspectos da Avaliação Integradora. Prof. Edenis fez duas crítica ao trabalho 55 

de todos os docentes, incluindo ele mesmo. A primeira diz respeito à alteração na 56 

data de entrega da avaliação integradora, que foi adiada para amanhã, dia 30/11. 57 

Assim sendo, como a apresentação está agendada para o próximo dia 5, resta 58 

pouco tempo para que os professores leiam o material. Paralelo a isso, o 59 

professor ainda informou que teve uma cirurgia agendada para dia 5/12 e deve 60 

ficar afastado por no mínimo 7 dias, justificando desde já sua ausência na 61 

apresentação da integradora. A segunda crítica do professor é sobre impor aos 62 

alunos a utilização de metodologias que não foram citadas na proposta inicial da 63 

avaliação integradora. Ele relatou que atendeu a um grupo pedindo orientações 64 

sobre uma determinada metodologia, que foi indicada por um professor, mas que 65 

não estava prevista nas diretrizes da integradora. Devido a isso os alunos estavam 66 

confusos por não dominarem a metodologia e não terem recebido orientação para 67 

tal. O professor pede que esse tipo de coisa não aconteça novamente, pois traz 68 

prejuízo aos alunos. Prof. Leandro concordou que aconteceu com um grupo que o 69 

procurou também pedindo orientações sobre uma metodologia não prevista e 70 

sobre a qual os alunos não tinham conhecimento. Ele concorda que isso não 71 

deverá acontecer nos próximos anos. Profa. Yovana concorda que houve falhas, 72 

mas acredita que a utilização de outras metodologias é válida para o 73 

desenvolvimento dos alunos. Ela defende que, embora os alunos não alcancem 74 

um nível mais aprofundado em estudos de caso, deve-se manter essas 75 

metodologias para que eles aperfeiçoem com a prática. Destaca ainda que se 76 

deve tomar cuidado no momento da elaboração do documento norteador da 77 

integradora, deixando claros os critérios e metodologias. Prof. Edenis deixa 78 

registrado que gostaria de ser membro da banca para o concurso da vaga da 79 

Administração, disse que gostaria de ser consultado e dar sua contribuição para a 80 
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escolha do próximo docente. Prof. Leandro disse que o fato de a metodologia ter 81 

sido imposta como obrigação, foi um erro e que para a próxima deve-se seguir as 82 

diretrizes do documento norteador. A presidente sugere que esses assuntos sejam 83 

tratados a nível de NDE. Prof. Heber recebeu as críticas como presidente da 84 

comissão da integradora e disse que serão aplicadas para a melhoria do trabalho. 85 

Ele se justificou sobre ter imposto a obrigatoriedade na utilização da metodologia, 86 

com base na falta de comprometimento de grande parte dos alunos. Ele admitiu 87 

que sua atitude pode ter sido precipitada, mas com a intenção de forçar os alunos 88 

a se dedicarem. Profa. Naja sugeriu que seja agendada uma reunião do NDE no 89 

início do próximo ano. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 APROVAÇÃO AD REFERENDUM 90 

DO PROCESSO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO DE JOÃO FERNANDO 91 

SANCHES (PROFESSOR DE DIREITO COMERCIAL). Todos os presentes 92 

aprovaram. Profa. Naja disse que o processo ainda não foi aprovado pelo CoAd 93 

(Conselho de Administração da UFSCar), mas o professor já está atuando no 94 

formato de palestras, e se propôs a continuar mesmo que seu processo de 95 

docência voluntária não seja validado. Inclusive a profa. Naja pede que se registre 96 

em ata, que o mesmo se dispôs a contribuir também nos outros cursos em 97 

conteúdos que envolvam Direito. 2.2 98 

LEVANTAMENTO DAS OFERTAS SEMESTRAIS. Profa. Naja disse que a 99 

coordenação acadêmica solicitou que sejam levantados conteúdos que possam 100 

ser ofertados semestralmente para possibilitar a saída de alunos para 101 

intercâmbios, de modo que eles possam, quando retornar, cursar ainda um 102 

conteúdo que seja ofertado em um semestre. Após discussões, os docentes 103 

indicaram desde já as opções de TCC, estágio e optativas. A presidente solicitou 104 

que todos pensem em outras opções e encaminhem sugestões até a próxima 105 

semana. 2.3 PROPOSTA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2018. Profa. Naja 106 

disse que a proposta da coordenação acadêmica é que sejam mantidos os 107 

horários do 1º e 2º anos e caso haja problemas como alto índice de reprovação ou 108 

conflitos de horários, deve-se informar à coordenação acadêmica. Profa. Yovana 109 

destacou que seu horário de aulas duplas prejudicam o rendimento das mesmas e 110 

se possível gostaria de mudar. Os docentes se dispuseram a realizar trocas 111 

internamente, para não prejudicar a programação de salas que será feita com 112 

base na definição do horário. Profa. Naja elaborou uma proposta de horário e 113 

apresentou aos conselheiros. Após discussões foi deliberado que a proposta seja 114 

encaminhada à coordenação acadêmica, mas não significa necessariamente que 115 

esta será aceita, devido à programação do agendamento de salas. 2.4 116 

APROVAÇÃO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCCG-ADM. A ata foi 117 

aprovada sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou 118 

encerrada a reunião, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos na qual, eu, 119 

Larissa Dias de Souza Pimentel, na qualidade de secretária, lavrei a presente ata, 120 

à qual assino após ser assinada pela presidente deste conselho, profa. Dra. Naja 121 

Brandão Santana e demais membros presentes.  122 
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