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No vigésimo dia do mês de maio de 2021, às 18:35 horas, por 1 

videoconferência, iniciou-se a reunião ordinária do colegiado do curso 2 

Administração do campus UFRA de Parauapebas. O coordenador Daniel 3 

iniciou a reunião registrando a presença dos membros e participantes. Os 4 

presentes foram: Daniel Barbosa, Juliana Monteiro, Andréa Souza, Marcelo 5 

Borba, Delciane Mendes, Fernando Guedes, João Paulo Borges, Jorge de 6 

Bem, Josefa Edileide, Letícia Lorraine e Daniela Castro.  O Coordenador fez 7 

apresentação das pautas. Abriu espaço para os informes. Não houve 8 

manifestações. No segundo ponto de pauta, o coordenador fez a 9 

apresentação dos planos de ensino do período 2020.2. Disse que não houve 10 

objeção do colegiado quanto a sua formatação e conteúdo. Não houve 11 

manifestações contrárias aos planos pelos membros do colegiado.  12 

Coordenador declarou os planos aprovados. Na terceira pauta o 13 

coordenador apresentou o calendário de reuniões. Citou algumas datas 14 

para reuniões ordinárias. Ficou decidido, por não haver objeções, a data de 15 

24/06 para a aproxima reunião, com pautas para serem recebidas com até 16 

48 horas de antecedência. Alunos membros do colegiado colocaram que o 17 

horário de 18:30 para as reuniões é ruim, pois choca com aulas do próprio 18 

curso. Houve argumentações do coordenador e dos alunos. As alunas 19 

Andrea e Letícia tiveram a palavra. Comentaram sobre os horários. Delciane 20 

também fez comentários. Levantou-se as propostas de 16 e 17 horas para 21 

as reuniões. OS horários foram postos no chat para votação. O coordenador 22 

fez registro dos membros votantes, e explicou sobre a condição dos 23 

participantes não votarem. Por maioria ficou decido às 17 horas para a 24 

próxima reunião. Na quarta pauta o coordenador abriu espaço par ao 25 

professor João Loureiro apresentar informes sobre curso. O professor João 26 

começou a apresentação de relatórios. Fez explanações sobre as notas de 27 

avaliação do curso. Apresentou dados de relatórios sobre os egressos. Fez 28 

comentários sobre inserção dos alunos no mercado de trabalho. Pediu para 29 
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os dados do curso serem divulgados; para dar publicidade. Apresento dados 30 

sobre estágios.  Explicou que estão existindo mais alunos experiente em 31 

mercado de trabalho e que ingressam no curso. Apresentou dados de 32 

alunos que conseguiram trabalhar após ingressar no curso. Apresentou 33 

dados que a maioria dos alunos faz estágios em empresas privadas. 34 

Apresentou dados de alunos que foram promovidos depois que 35 

ingressaram no curso. Disse que a maioria dos alunos aplicam os 36 

conhecimentos do curso no local de trabalho. Os alunos fizeram 37 

comentários. Andréa fez comentário sobre estágios no SAAEP Parauapebas. 38 

Professores também fizeram comentários sobre vagas de estágios e 39 

empregos. Na sequência o professor João passou para o relatório/painel de 40 

satisfação dos alunos com a coordenação de curso. Apontou que os 41 

participantes estavam satisfeitos ou muitos satisfeitos com a atuação da 42 

coordenação. Foram consultados, alunos, técnicos, Proen, chefes imediatos 43 

e professores ....?. Professor João fez várias explicações e elogiou o curso 44 

como um todo. Explicou que todos os dados servem para planos de ação.  45 

Prof. Daniel Fez várias considerações. Professor João deu continuidade 46 

apresentado relatório sobre egressos. Explicou a importância de 47 

acompanhamento de egressos. Falou da grande adesão dos egressos ao 48 

questionário. Disse que os dados são importantes para estruturação de um 49 

novo PPC. Apontou vários pontos importantes do relatório. Apresentou 50 

dados de onde os egressos estão sendo empregados. Apresentou dados de 51 

renda. Explicou sobre como o curso é avaliado e a importância dos 52 

relatórios apresentados. Em seguida abriu espaço para questionamentos. 53 

Professor Daniel fez vários elogios e alertou sobre os inícios de trabalhos 54 

sobre atualização do PPC. Por final o professor João apresento proposta 55 

sobre práticas de melhoria contínua. Explicou que o curso precisa melhorar 56 

com base em 4 itens: Avaliação da cpa, avaliação da coordenação, avaliação 57 

do egresso... e ???. Disse que tudo isso serve para gerir o curso e precisa ser 58 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PARAUAPEBAS 
Rodovia PA 257 KM 13 CAIXA POSTAL 3017 Cidade Nova | 68515-000 | Parauapebas/PA 

| www.parauapebas.ufra.edu.br | campusdeparauapebas@ufra.edu.br 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/05/2021 DO 
COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
CAMPUS PARAUAPEBAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA 

 

feito anualmente.  Explicou um rito para plano de ação para melhoria do 59 

curso. Disse que é importante fazer balanços anuais. Falou sobre soluções 60 

de vários gêneros. Por final apresentou um plano de ação para avaliar as 61 

ações do curso. Professor Daniel abriu espaço para questionamento. A 62 

pauta final foi o que ocorrer. Não houve demandas. Solicitou-se a 63 

divulgação das informações.  Professor Daniel fez considerações finais. 64 

Daniel chamou votação para publicizar os painéis e relatórios das 65 

informações.  Foi aprovado por unanimidade. As 20 horas a reunião foi 66 

encerrada pelo coordenador, e eu Adriana Fernandes Lavrei a presente ata.  67 

Participantes  68 

Daniel Barbosa 69 

Juliana Monteiro 70 

Andréa Souza 71 

Marcelo Borba 72 

Delciane Mendes 73 

Fernando Guedes 74 

João Paulo Borges 75 

Jorge de Bem 76 

Josefa Edileide 77 

Letícia Lorraine  78 

Daniela Castro 79 


