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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, no auditório quatro
do centro de Eventos, às nove horas, nas dependências das Faculdades Integradas de
Taquara, reuniu-se acadêmicos do curso de Administração. Presentes na reunião
estavam o professor e Coordenador do Curso de Administração, Roberto Tadeu Ramos
Morais, e os acadêmicos, Gislaine dos Santos, Gabriel Schmitt Morais (representante discente),
Josiane Saldanha, Leandro Müller Feiten, Luiz Guilherme Hugentobler, Alexandre Matte, Tiago
Hedler, Miguel Ângelo Welter. Para dar início à reunião, o prof. Roberto agradeceu a

presença de todos e passou a explicar aos alunos convidados as mudanças ocorridas no
curso de Administração ao longo do tempo e aproveitou para informar o que se
pretende fazer no próximo Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Diante disso, foram
passadas passo a passo as prováveis alterações e foi entregue aos alunos um material
para que pudessem acompanhar e dar sugestões sobre estas mudanças. O Prof. Roberto
Morais convidou os presentes para estarem todos na próxima reunião, pois estará
presente a professora Marcia Dhiel que trabalhará com os alunos através da
metodologia Design Thinking a busca de informações, análise de conhecimento e
propostas de alternativas para o novo PPC. Os acadêmicos Tiago e Leandro se
posicionaram a respeito da disciplina de Tópicos Especiais sugerindo que a mesma tenha
conexão com o Mestrado. E os demais alunos concordaram que a prática profissional
está ligada a empresa Júnior e que possibilitará a realização da experiência e o contato
com a empresas. Outra solicitação dos mesmos é a possibilidade de um aumento de
disciplinas ofertadas a distância em sexta-feira e surgiu a seguinte questão: O valor da
Disciplina continuará ao mesmo? O questionamento será encaminhado pelo
Coordenador do Curso a direção geral. Prof. Roberto Morais Informou que as atividades
complementares a partir da implantação da nova grade curricular serão de 90 (noventa)
horas. Os Acadêmicos Tiago e Leandro sugeriram que nas disciplinas optativas sejam
incluídas disciplinas da área Rural e na área de Gestão Familiar. Outra solicitação dos
demais acadêmicos foi que a Gincana Acadêmica ocorra no primeiro semestre de cada
ano. Salientaram que a educação presencial é importantíssima para o Network, pois traz
inúmeras oportunidades. Foi levantado também pelos acadêmicos que as metodologias
ativas enfrentam dificuldades pela aceitação dos alunos em aceitar a mudança. Foi
sugerido pelos alunos a retomada do clube de investimentos, dentro do curso de
Administração, talvez implantada na disciplina de Mercado de Capitais. Inserir nas
optativas ou talvez em Tópicos Especiais a Criptomoeda. O acadêmico Gabriel Morais
sugere que o empreendedorismo deveria estar no início do curso para tentar mudar a
visão do aluno em programar e planejar sua vida profissional. E o acadêmico Leandro
sugeriu trazermos para o dia 08 de dezembro relatos e exemplos de alunos de outras
instituições sobre o que eles acham do seu curso. Por fim, lavro esta ata, que segue
assinada por mim, Camila Lampert, assistente da coordenação e demais presentes.

