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ATA DA 15ª 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 nove dias do mês de maio de 2018, às dez horas e vinte minutos, na Sala de 5 

Reuniões do espaço prof. Dr. Millor Fernandes do Rosário (ciclo básico 1), no 6 

Centro de Ciências da Natureza, campus Lagoa do Sino, teve início a décima 7 

quinta reunião ordinária do Conselho de Coordenação do Curso de Graduação em 8 

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

do presidente do conselho, prof. Dr. Leandro de Lima Santos. Estiveram presentes 10 

os membros que assinaram a lista anexa a esta ata. 1. EXPEDIENTE. 1.1 11 

COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA. O presidente deu início à reunião 12 

informando que no dia 24/04 houve uma reunião com o pró-reitor de graduação, 13 

prof. Ademir, em que o mesmo informou que estão sendo discutidos com o DeEG, 14 

grupos de estudos para a formação de professores no âmbito da universidade; 15 

outro problema que está em discussão é sobre o corte de recursos para realização 16 

de viagens didáticas. Prof. Luiz Manoel explicou que foi feito um contrato 17 

centralizado para a realização de viagens por todos os cursos de todos os campi, 18 

e que infelizmente o nosso Centro não possui nenhum recurso para a realização 19 

dessas viagens, pois do recurso recebido pelo Centro neste ano – um total de 80 20 

mil reais – só os concursos prevêem gastar em torno de 30 a 40 mil reais. O prof. 21 

Leandro informou que houve um apontamento geral do número de evasões e que 22 

houve um aumento de 8% em relação ao último levantamento, mas que o nosso 23 

campus ainda não foi considerado, pois não se formou nenhuma turma ainda. 24 

Houve também um aumento no número de casos de suicídios na universidade. Foi 25 

falado também sobre a presença de crianças em sala de aula, filhos de alunas da 26 

universidade, e que uma das alternativas é a criação de uma creche na 27 

universidade. Ainda não aconteceram muitos casos no campus Lagoa do Sino, 28 

mas fica como assunto a se pensar numa oportunidade futura. Outro alerta foi 29 

sobre o aumento de casos de violência principalmente contra a mulher, onde foi 30 

questionado qual o caminho adequado para lidar com esse tipo de ocorrência. 31 

Prof. Luiz Manoel comentou de um caso ocorrido aqui e como a polícia já havia 32 

sido acionada e o autor do ato não se encontra mais na instituição, o Centro foi 33 

orientado a não intervir. No próximo dia 22 de maio a ouvidoria estará no campus 34 

para prestar as devidas orientações.  Prof. Heber disse que é importante verificar 35 

a parte legal e de certa forma debater maneiras de a universidade não se omitir 36 

diante desse tipo de caso. Prof. Leandro acha que deve haver um posicionamento 37 

acadêmico caso o ocorrido esteja prejudicando a vida escolar do aluno. 1.2 38 
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COMUNICADOS DOS MEMBROS. Prof. Heber informou que já existe a 39 

possibilidade de realização de estágio na fazenda pela universidade. Informou 40 

ainda que a fazenda  já está institucionalizada e legalizada como laboratório da 41 

universidade, e o estudante pode requerer estágio normalmente via CEPEx 42 

seguindo os procedimentos padrão para estágio. Outro informe relacionado à 43 

fazenda : o conselho gestor está em negociação com a alta administração da 44 

universidade mas ainda não há um posicionamento formal sobre as propostas de 45 

alteração no processo de administração da fazenda que foram apresentadas pelo 46 

conselho gestor após sugestões de todos os conselhos de curso. O próximo passo 47 

é solicitar aos conselhos máximos da universidade um posicionamento. O 48 

professor Heber informou ainda que estão primando pela transparência dos 49 

relatórios financeiros por meio de um trabalho de auditoria externa feita por 50 

escritório independente e especializado. Foi tramitado um apoio de acordo 51 

acadêmico por meio do Conselho de Centro, via coordenação acadêmica. Existem 52 

duas alíneas de valores aprovadas temporariamente, se o curso tiver uma 53 

demanda, ele tem acesso a uma verba de até 3 mil reais; o centro tem direito a 5 54 

mil reais por ano. A operacionalização desse benefício é feita via conselho gestor. 55 

Prof. Leandro aproveitou para sugerir a utilização desse recurso para ajudar na 56 

realização da semana da Administração. O discente Lucas Stein informou que 57 

será oferecido no campus um curso de Excel básico a avançado (18h) para 30 58 

alunos do curso de Administração nos dias 23 e 24 de junho, já foi liberada a 59 

utilização da sala nessa data, que é um final de semana. Prof. Leandro lembrou 60 

que o prof. substituto Gabriel se propôs a oferecer um curso de matemática 61 

financeira com a calculadora HP12C, e entraria como Tópicos Especiais em 62 

Finanças e Economia com esse enfoque. Um pré-requisito é que o aluno tenha 63 

cursado o conteúdo de matemática financeira (eixo Finanças e Economia 3), mas 64 

ainda estão pensando em como priorizar esses alunos, uma vez que a prioridade 65 

de realização das disciplinas optativas é para alunos do 4º ano. 2. ORDEM DO 66 

DIA. 2.1 APROVAÇÃO DA ÚLTIMA VERSÃO DO PPC PARA O PROCESSO DE 67 

RECONHECIMENTO DE CURSO. Após apreciação e discussões na 13ª reunião 68 

ordinária do NDE, realizada nesta mesma data, anteriormente a esta reunião do 69 

Conselho de Curso, os membros aprovaram unanimemente a última versão do 70 

PPC do curso. 2.2 APROVAÇÃO DA ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA. A ata 71 

foi aprovada por todos os membros, sem ressalvas. 2.3 HOMOLOGAÇÃO DA 72 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DE TURMA DOS PERFIS 1, 2 E 3. Foram 73 

apresentados os representantes eleitos pelas turmas dos perfis 1, 2 e 3. Os 74 

titulares e suplentes eleitos foram, respectivamente: Perfil 1 – Matheus Soares de 75 

Vasconcellos e Carolina Marcatto; Perfil 2 – Jéssica Kelly Ferreira Bueno e 76 

Roberto Monteiro da Silva Justo; Perfil 3 – Lucas Stein Barbosa e Leonardo 77 

Colares Castro. A eleição foi homologada pelos membros. Nada mais havendo a 78 

tratar, o presidente declarou encerrada a reunião, às dez horas e trinta e oito 79 

minutos na qual, eu, Larissa Dias de Souza Pimentel, na qualidade de secretária, 80 
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lavrei a presente ata, à qual assino após ser assinada pelo presidente deste 81 

conselho, prof. Dr. Leandro de Lima Santos e demais membros presentes.  82 

Prof. Dr. Leandro de Lima 83 

Santos(presidente)___________________________________________________ 84 

Profa. Dra. Alice Miguel de P. 85 

Peres(membro)_____________________________________________________  86 

Prof. Dr. Heber Lombardi de Carvalho 87 

(membro)__________________________________________________________ 88 

Prof. Dr. Henrique Carmona Duval 89 

(membro)__________________________________________________________ 90 

Prof. Dr. Luiz Manoel M. C. Almeida 91 

(membro)__________________________________________________________ 92 

Prof. Dr. Rodrigo Neves 93 

Marques(membro)___________________________________________________ 94 

Profa. Dra. Yovana M. B. 95 

Saavedra(membro)__________________________________________________ 96 

Roberto Monteiro da S. Justo (representante discente 97 

Perfil1)____________________________________________________________ 98 

Lucas Stein Barbosa (representante discente 99 

Perfil2)____________________________________________________________ 100 

Larissa Dias de Souza 101 

Pimentel(secretária)__________________________________________________ 102 


