
Proposta de Representação Discente do Curso de Administração 2021

Nome da chapa: Comunica!

Titular: Matie Gouveia Costa

Período de Estudo e Termo: Integral- 5º  termo

Suplente: Iasmin Miranda de Oliveira

Período de Estudo e Termo: Integral - 3º termo

O curso de Administração oferecido pela Escola Paulista de Política, Economia e

Negócios (EPPEN) vem sofrendo muitas modificações desde que foi criado no ano de 2011

até agora, para que se torne um curso de excelência e com destaque no ensino, pesquisa,

extensão e mercado.

Nos anos de 2020 e 2021, os discentes, docentes e coordenação do curso somaram

esforços para que isso se tornasse realidade. Exemplo disso foram as mudanças ocorridas no

PPC e a implementação da curricularização da extensão no curso de administração.

Como alunas do curso de administração sabemos a importância que tais transformações

têm para nossa vida e para a vida da comunidade. Pensando nisso, as nossas propostas têm

como objetivo preencher algumas lacunas existentes que possam impedir e/ou atrapalhar a

excelência buscada por todos.

Primeiramente, observamos que devido a pandemia que estamos vivendo, o contato

entre coordenação do curso-discentes e docentes-discentes se distanciaram. Por exemplo,

muitos alunos se sentem perdidos com as mudanças do novo PPC e com as atividades de

extensão, além de agravar a falta de algumas informações referentes às questões burocráticas

para o cumprimento do estágio obrigatório. Por outro lado, sentimos que esse distanciamento

afeta os docentes, pois eles possuem grande preocupação em saber se os discentes estão

entendendo o conteúdo e aproveitando as aulas, mas em muitos momentos eles não

conseguem ter um panorama de tal situação.

Diante disso, objetivamos estabelecer uma comunicação e apoio para que essas relações

se consolidem, de tal forma que todos os lados tenham suas necessidades supridas. Além

disso, iremos buscar entender outras questões que ainda não foram pontuadas, por meio de

diálogos constantes com os discentes, docentes e coordenação do curso.


