
 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ. 

 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de 2012, às 18h15min, em segunda chamada, 1 

reuniu-se o Colegiado de Ciências Econômicas desse Centro Universitário Fundação Santo 2 

André, na sala deste Colegiado, sobre a presidência da Coordenadora do Curso de Ciências 3 

Econômicas, a Profa. Me. Verenice Pavan Garcia Abdulmacih. Estiveram presentes os 4 

seguintes professores: Verenice Pavan Garcia Abdulmacih (Coordenadora do Curso), 5 

Adilson Alves, Alexandre Augusto Pereira Gaino, Eduardo Braga, Ivan Prado Silva, 6 

Ricardo Balistiero e, o representante discente Ronaldo de Oliveira Bittencourt. Justificaram 7 

a ausência Paulo Cilas Rubio e Leonel Tinoco Neto.  1 – Aprovação da ata da reunião 8 

anterior. A ata da reunião de 24 de maio de 2012 foi aprovada por unanimidade. 2 – 9 

Apresentação dos Representantes Discentes. Foi feita a apresentação formal dos 10 

representantes eleitos pelos pares para representação discente no colegiado do curso, a 11 

saber: Andrea Ferreira de Sousa e Ronaldo de Oliveira Bittencourt. 3 – Proposta de 12 

Linhas de Pesquisa para o Curso. A Professora Verenice informou que a pedido da 13 

direção da Faeco, o colegiado do curso deveria definir suas linhas de pesquisa. 14 

Considerando a necessidade de maior reflexão por parte dos participantes, a professora 15 

Verenice sugeriu que as propostas individuais fossem encaminhadas através de 16 

comunicação eletrônica e, a mesma prepararia uma lista com as propostas, para seleção 17 

pelos membros do colegiado de três linhas gerais que atendessem as especificações 18 

contidas no projeto pedagógico do curso. Como ponto de partida, a sugestão recai sobre 19 

temas como: Economia Regional e Urbana, Meio Ambiente, Conjuntura Econômica 20 

Mundial, etc. 4 – Monografia. A professora Verenice solicitou aos participantes uma 21 

revisão no número de orientandos por professor para a elaboração da monografia, exigência 22 

das diretrizes curriculares do curso, que conforme regulamento da monografia constante no 23 

projeto pedagógico restringe-se ao número de (6) seis. Considerando que, com a alteração 24 

da forma de remuneração para a atividade, houve uma redução no número de professores 25 

dispostos a desenvolver essa atividade, apresentou como proposta o número máximo de 26 

(10) dez orientados por professor, tendo sido esse número aprovado por unanimidade pelos 27 

presentes. Ainda se tratando de monografia, a professora Verenice solicitou aos 28 

participantes que avaliassem a possibilidade da realização de bancas no primeiro semestre, 29 

para aqueles alunos que não conseguissem entregar o trabalho finalizado em 31 de outubro, 30 

porém estivessem em fase de conclusão. Após amplo debate, o consenso dos participantes é 31 

que essa possibilidade fosse concedida ao aluno que estivesse retido unicamente em 32 

monografia e, que a data limite de entrega do material é 15 de abril com banca programada 33 

para o mês de maio e ainda, que a orientação fosse desenvolvida até o final pelo mesmo 34 

professor. O professor Ricardo lembrou que como o regulamento de monografia presente 35 

no projeto pedagógico do curso prevê o máximo de orientando por professor em número de 36 

6 (seis) e, as bancas previstas para realização ao final do ano letivo, é importante que em 37 

próxima reunião do colegiado seja votada a alteração do regulamento da monografia 38 

fazendo constar essas alterações. O professor Eduardo Braga solicitou licença aos 39 



 

 

 

 

 

 

participantes para se retirar da reunião devido a outros compromissos institucionais às 40 

18h45min. 5 – Encontro Regional de Economia. A professora Verenice informou aos 41 

participantes que em 22 de outubro de 2012, a Delegacia Regional do ABC promoverá o V 42 

Encontro Regional de Economia e, pela importância do evento foi solicitado aos 43 

professores a permissão do comparecimento de nossos alunos, o que foi aprovado com 44 

unanimidade. 6 – NDE. Como já nos encontramos no 4º trimestre do ano, a professora 45 

Verenice solicitou que, os professores integrantes do NDE iniciem as discussões para 46 

adequação dos conteúdos disciplinares ao projeto pedagógico, possibilitando, após a 47 

anuência pelos professores responsáveis pela disciplina, a disponibilização através da 48 

página do curso, para acesso e conhecimento de nossos alunos. Os participantes 49 

concordaram com a solicitação, ficando a mesma responsável pelo agendamento das datas 50 

para os encaminhamentos necessários. 7 – ENADE. Estando a menos de dois meses da 51 

realização da avaliação a ser aplicada aos alunos matriculados no 4º ano do curso, a 52 

professora Verenice apresentou programação prevista para o período que antecede ao 53 

ENADE, visando o conhecimento, comprometimento e a conscientização da importância da 54 

avaliação em questão pelo grupo de participantes. A programação prevista inicia-se em 16 55 

de outubro com os professores Ricardo Balistiero e Ivan Prado Silva reunindo os alunos no 56 

auditório, demonstrando a representatividade do ENADE e, do questionário 57 

socioeconômico que os alunos deverão responder na página do INEP a partir de 25 de 58 

outubro de 2012. Na semana que inicia em 29 de outubro, os alunos serão direcionados ao 59 

laboratório pela professora Verenice para acessarem a página do INEP e já responderem ao 60 

questionário. Em 09 de novembro de 2012, o professor Vladimir Sipriano Camilo e o 61 

professor Alexandre Pereira Gaino novamente reunirão os alunos no auditório para 62 

esclarecimentos sobre a melhor administração do tempo para realização da prova. A 63 

professora Verenice informou ainda que, todas essas atividades serão pontuadas aos alunos 64 

como atividades complementares e, ainda que, o professor Moacir Xavier diretor da Faeco 65 

pretende organizar um grupo de professores para estarem presentes nas escolas onde nossos 66 

alunos estarão realizando a avaliação. Os participantes aprovaram as iniciativas 67 

motivacionais aos alunos e, como na semana que antecede ao ENADE estaremos em 68 

período de avaliação na Faeco, solicitaram a esta coordenação que solicite aos professores 69 

que não agendem provas durante esse período. 8 – Memo Circular PROGRAD 268/2012. 70 

Como é de conhecimento de todos os integrantes do colegiado de curso, o memo em 71 

questão, encaminhado através de correspondência eletrônica, objeto de discussão em 72 

reuniões anteriores, trata do comprometimento com os alunos e, entre os pontos previstos, 73 

das eventuais faltas de professores que podem comprometer o desenvolvimento do projeto 74 

pedagógico do curso. Nessa questão, a professora Verenice apresentou cópia de carta 75 

aprovada pelo Conselho de Faculdade que deverá ser dirigida a todos os professores  que 76 

eventualmente tenham se ausentado de suas aulas,  para que administrem o período letivo 77 

restante para o cumprimento da programação proposta no plano de ensino da disciplina. Os 78 

participantes presentes manifestaram total apoio a essa coordenação, para o 79 

encaminhamento dessa correspondência quando se fizer necessário. 9 – Resultados do 80 



 

 

 

 

 

 

Curso em 2012. A professora Verenice agradeceu a participação dos membros do 81 

colegiado do curso no excelente resultado obtido na renovação do reconhecimento do curso  82 

e, parabenizou o professor Ricardo Balistiero, coordenador anterior, pelo excelente trabalho 83 

realizado durante sua gestão, pois esse resultado é reflexo muito mais do trabalho da 84 

coordenação anterior. Informou ainda que, este ano tivemos 3 (três) trabalhos indicados 85 

para premiação, um para o CORECON-SP orientado pelo professor Ivan Prado Silva, outro 86 

para o premio SOF orientado pelo professor Vladimir Sipriano Camilo e finalmente outro 87 

indicado para a FEBRABAN orientado pelo professor Eduardo Braga. Informou também 88 

que os nossos alunos do 3º AE que representaram o CUFSA na 9ª Gincana de Economia 89 

classificaram-se em 5º lugar, excelente resultado considerando o número de instituições 90 

participantes. 10 - Outros Assuntos. Foi informado ao representante discente presente, que 91 

as ações para o ENADE 2015, em que serão avaliados os alunos que hoje se encontram no 92 

1º ano do curso se desenvolverão de forma mais intensa a partir de 2013, com oficinas, 93 

atividades, etc. que possibilitem uma maior complementação de formação.Nada mais 94 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19h15min. A ata, depois de lida e aprovada, 95 

será assinada por todos os presentes.  96 


