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A representação  discente  nas  reuniões  de  Comissão  de  Curso  tem um papel

fundamental, visto que nelas são discutidos e decididos temas que norteiam a formação

de todos os estudantes do curso de Administração a curto e em longo prazo. Tendo-se

consciência  do  nosso  papel  na  universidade  pública,  apresentamos,  por  meio  deste

documento,  interesse  em  participar  como  candidatas  no  processo  eleitoral  de

representação  discente  do  curso  de  Administração  da  Escola  Paulista  de  Política,

Economia e Negócios (EPPEN-UNIFESP). 

 O curso de Administração na UNIFESP é constituído por um corpo docente de

elevada competência e  por  estudantes  com habilidades de  solucionar  problemas,  de

empreender,  de  criar,  de  liderar.  Ainda  que  o curso  seja  recente,  com seis  anos de

existência,  gradativamente, está ganhando forma e sendo consolidado para que num

futuro próximo seja referência de excelência. Para isso, os estudantes são fundamentais

nesse processo. 

O nosso principal  objetivo é garantir  que os estudantes  tenham condições de

desenvolver e aprimorar as suas habilidades de solucionar problemas, de empreender, de

criar, de liderar. Uma vez que seremos a voz ativa de todos os estudantes do curso de

Administração,  buscaremos levantar as reais necessidades dos mesmos e levar essas

propostas de forma organizada, clara e sempre com o propósito de melhoria. 

Posto  isso,  nós,  enquanto  candidatas  à  representação  discente  o  Curso  de

Administração da Universidade Federal de São Paulo, destacamos a real importância do

diálogo entre os estudantes e corpo docente para promover a coesão de ideias que tem

por finalidade a excelência do curso de Administração. Nós estamos à disposição de

todos os estudantes e professores para esclarecermos eventuais dúvidas quanto a nossa

proposta de representação, enfatizando que estamos abertos a sugestões e críticas que

possam beneficiar a interação dos discentes com a instituição.


