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Ata da Reunião Extraordinária 326/2019 do Colegiado do Departamento de Ciências
da Administração(06/06/20lg).
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CUn e que foi eleito e agora irá representar os professores do CSE. A reunião do
F'UI u v

dia 14/06 será
antecipada para o dia 13/06. O Prof. Bernardo informou que a comissão do PAAD 2019.2 criou
uma plataforma para que os professores possam colocar suas preferências/opções para o próximo
semestre, a comissão irá analisar os pedidos até quarta-feira, para que quinta-feira possa ser
apreciada na reun ão do departamento do CAD. O representante discente João informou que
04/06 o centro acadêmico organizou um evento especial de Administração Pública e agradeceu os
professores Pedra, Raphael, Taisa, Helena, Bernardo. Irineu que estiveram presentes no evento.
Além disso, na semana que vem (11/06) as 18:30hs, o centro acadêmico irá realizar uma
assembleia geral estudantil no auditório do CSE, pediu o apoio dos professores para que, se
possível, liberassem seus alunos. O professor Marco Ocke pediu inserção de pauta dos Relatórios
de Extensão. Colocado em votação, o Colegiada do CAD aprovou por unanimidade. Item 2-
Aprovação da Atam 325. O professor Irineu pediu para fazer uma alteração na ata, onde se lê:
Item 3 -- Proposta do Regime Interno do CAD - Relator Prof. Irineu Manoel de Souza. Foram
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,m 3 -- Proposta do Regime
dos e aprovados os artigos

aprovou por unanimidade.
Marco Ocke. O professor
57 registros entre ações de
Inatisados contemplando as
coordenação. Colocado em
Relatório da Criação do

lator Lauro Mattei. O Prof.
colocações informando que
aprovou-se os Cursos de
)lanejamento estratégico do

de Administração Pública
r a viabilidade, questões

bem como a demanda do
rrou-se por falta de quórum.
ácio lavrei a presente Ata.
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apreciados e aprovados os artigos 4, 5, 37. 38,
Interno do CAD - Relator Prof. Irineu Manoel d
4. 6. 18. 37,38,39, 54 e 54a. Colocado em vota
Item 3 - Aprovação dos Relatórios de Ext.
relatou que no período de 21/03/2019 a 05/06/
extensão e atividades docentes, sendo que to
exigências da RN 088/2016 CUn, sendo aprov;
votação, o Colegiado do CAD aprovou por
departamento de Gestão Aplicada, encamin
Pedra fez a leitura da última parte do relatório d
no histórico da página do CAD aparece
Administração Empresarial e Administração P
CAD (2015 - 2018) também um dos objeti
presencial. Foi discutido sobre criar uma
relacionadas a procura por uma Graduação el
mercado e fazer mais uma reunião para discuti
O Presidente deu por encerrada a reunião na q

!9, 52 e 54, leia-se: it
Souza. Foram aprece

lão, o Colegiado do CAI
,nsão -- Relator Prof.
019 foram analisados
os os anexos foram
do ad-referendum pela
nanimidade. Item 4
lado ao CAD pelo R-

prof. Mattei. Fez dua:
ue em 01/12/1965

blica presencial e no
os é viabilizar o cuFSi
;omissão para analis
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