NDE – Núcleo Docente Estruturante - Reunião conjunta
Cursos de Administração e de Direito
Em 20 (vinte) de agosto do corrente ano, os professores abaixo assinados, membros dos
NDEs dos seus respectivos cursos, se reúnem conjuntamente a fim de deliberar sobre o
Cumprimento das Disciplinas em Dependência, prova integrada e data para depósito e
defesa de monografia. O professor Valério, coordenador do curso de Administração, com o
intuito de flexibilizar a forma de cumprimento das disciplinas em dependência, sugeriu
que fosse adotada a “disciplina por processo”, que seria desenvolvida através de 06 (seis)
encontros presenciais, nos encontros seria ministrado o conteúdo da ementa da disciplina,
o professor da disciplina por processo teria autonomia para implementar novas
atividades, como elaboração de resenhas, entre outros exercícios, o(a) aluno(a) deverá
fazer 02 (duas) avaliações, de até 10 (dez) pontos, e seria considerado(a) aprovado(a) se
alcançar média final igual, ou superior, a 05 (cinco). O professor Marcelo José perguntou
como seria calculada esta média, visto que teriam trabalhos desenvolvidos pelo(a)
aluno(a) frequentador da disciplina, o prof. Valério informou que o(a) professor(a) que
ministra a disciplina tem autonomia para determinar se as notas das provas seriam
somadas e divididas por 2 (dois), ou se os trabalhos também seriam avaliativos e,
portanto, seriam inclusos na média. Após as explicações pertinentes todos aceitaram a
sugestão e decidiram que a implantação da “” disciplina por processo” se iniciaria a partir
do presente semestre. A professora Flavia sugeriu que a prova integrada dos cursos de
Direito e Administração acontecessem em uma data única e propôs que acontecesse no dia
06 (seis) de novembro, o que foi aceito por todos. A professora Cristina, coordenadora do
curso de Direito, explicou que em função dos exames da OAB e do grande número de
alunos inscritos para fazer tal exame, gostaria de dilatar o prazo para depósito das
monografias, bem como da apresentação das bancas de monografia. Após análise do
calendário, algumas datas foram indicadas, e foram escolhidas os dias e como as novas
datas para depósito dos trabalhos e para a defesa da monografia, o que foi aceito por
todos. A profa. Cristina, justificou a ausência da profa. Livia Valle Paulino. Nada mais tendo
à discutir, encerrou-se a presente reunião com a assinatura dos membros abaixo. Aracruz,
20 de agosto de 2015.
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