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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 60 / 2021 - CCADM (11.02.25.13.02) 
 
Nº do Protocolo: 23125.005824/2021-28

Macapá-AP, 18 de Março de 2021

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
(NDE) - 2021

Aos 17 dias do mês de março de 2021, às 15h10min, reuniram-se os membros do NDE do
Curso de Administração, em primeira reunião ordinária, por meio de videoconferência
transmitida na plataforma Google Meet. A sessão foi presidida pelo servidor Cláudio Márcio
Campos de Mendonça, Coordenador do Curso e presidente do NDE, com a presenca de todos
os membros do NDE. iniciando os trabalhos após as saudações de costume. Esclareceu que a
convocação foi realizada em razão da necessidade de criação do novo projeto pedagógico do
curso de Administração, alinhado as novas diretrizes nacionais para bacharelados em
Administração, aprovado na Câmara de Educação Superior do INEP. Os seguintes pontos
foram abordados: Leitura das Novas Diretrizes Curriculares para Cursos de Administração,
disponiibilizada pelo CRA-SP; debate sobre a resolução; os membros debateram também a
importância das adequações propostas pelas diretrizes a novo PPC do curso; debate sobre a
necessidade de se incluir 10% de atividades de extensão na carga horária da matriz curricular,
inclusive sua operacionalização no curso; Definição do cronograma de reuniões, que
acontecerão todas as quartas-feiras das 15 as 17 horas. Após deliberações, ficou definido que
todos deverão fazer um estudo mais aprofundado das novas diretrizes curriculares, análise da
versão 1.0 da proposta de matriz curricular, leitura do artigo disponibilizado pelo Prof.
Alexandre Galindo sobre interdisciplinaridade. Esses temas serão discutidos na próxima
reunião do NDE. O presidente do NDE encerrou a reunião as 17 horas.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/03/2021 02:05 ) 
ALEXANDRE GOMES GALINDO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1808238 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 12:15 ) 
CLAUDIO MARCIO CAMPOS DE

MENDONCA 
COORDENADOR 

Matrícula: 2062334 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 25/03/2021 15:08 ) 
GLAUBER RUAN BARBOSA PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2062457 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/03/2021 14:37 ) 
MARIANA MORAIS MICCIONE 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2268683 
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(Assinado digitalmente em 19/04/2021 18:07 ) 
ROBSON ANTONIO TAVARES COSTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2814115 

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 12:43 ) 
SHEILA TRICIA GUEDES PASTANA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2063153 
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