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APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pela Co-
ordenação do Curso de Administração da Universidade Federal do Cariri (UFCA), 
formada por Prof. Rodolfo Jakov Saraiva Lôbo (coordenador), Profa. Polyandra Zam-
piere Pessoa da Silva (vice-coordenadora) e Carlos Cesar Simões (assistente admi-
nistrativo), durante o período de abril de 2017 a novembro de 2017.

A Coordenação do Curso de Administração da UFCA, no seu constante intuito 
de aprimoramento do serviço público, tem buscado desenvolver atividades que vi-
sam o aprendizado e desenvolvimento dos discentes do Curso. Nossa estratégia de 
atuação tem como pilares o crescimento integrado, sustentável e realista, norteados 
pela ética, bem como o alinhamento com a missão e a visão da Universidade Federal 
do Cariri, ressaltando o compromisso junto ao ensino, pesquisa, extensão e cultura.

Durante os sete meses de mandato da atual gestão, dentre um desafio e outro, 
os esforços convergiram para que todos os procedimentos acadêmicos fossem cum-
pridos dentro do prazo estabelecido. Além disto, buscou-se solucionar os processos 
que se encontravam atrasados com bom senso e praticidade. Destacamos que as 
ações que visam a modernização e crescimento do Curso/Instituição foram prioriza-
das, assim como a participação ativa de alunos e professores na construção de uma 
gestão participativa.

Sabemos que ainda temos muito a construir, no entanto ressaltamos o compro-
misso e a vocação de fazermos o melhor para facilitar a formação acadêmica e pro-
fissional dos discentes, incentivando-os ao pensamento reflexivo e à cidadania, por 
meio de valores como o espírito de equipe, liderança e proatividade.

Por todo exposto, para um melhor entendimento das ações desenvolvidas no 
Curso, o presente relatório foi dividido em três seções: procedimentos acadêmicos, 
ações institucionais e eventos.

Desejamos a todos uma ótima leitura.

Coordenação do Curso de Administração da UFCA



PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS

Atendimento a todos os pedidos de inclusão, exclusão, reajuste de matrícula em 
disciplinas, bem como quebra de pré-requisitos, dentro dos prazos necessários para a boa 
execução;

Emissão de todas as solicitações de declarações de matrículas dentro do prazo previsto;

Resposta/retorno às solicitações de informações via e-mail e SIGAA dentro do prazo razo-
ável e necessário exigível em cada caso;

Abertura e encaminhamentos de:
a) 08 (oito) Processos de Reabertura de Matrícula;
b) 02 (dois) Processos de Recurso contra indeferimento de Reabertura de Matrícula;
c) 06 (seis) Processos de Desistência Definitiva de Curso de Graduação;
d) 06 (seis) Processos de Trancamento Total de semestre letivo;
e) 26 (vinte e seis) Processos de Aproveitamento de Estudos;
f) 02 (dois) Processos de Solicitação de Primeira Via de Diploma;
g) 01 (um) Processo de Colação de Grau Especial;

Recebimento e atendimento de 16 (dezesseis) pedidos de Integralização de Atividades 
Complementares;

Atualização e disposição de informações e documentos importantes para a comunidade 
discente na página do Curso de Administração no Portal da UFCA e no site do Curso;

Recebimento e atendimento a 11 (onze) pedidos de Trancamento Parcial;

Atendimento a 18 pedidos de matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso;

Atendimento a 23 pedidos de matrícula em Estágio Supervisionado I e II;

Viabilização de assinatura de 06 (seis) termos de estágio não obrigatório;

Confecção e encaminhamento à CINAI (Coordenação de Informação e Avaliação Institu-
cional) do Plano de Melhorias do Curso de Administração relativamente aos Problemas mapeados 
durante ciclos avaliativos de 2015.1 e 2015.2;

Confecção e encaminhamento à CCA/PROEN (Coordenadoria de Controle Acadêmico da 
Pró-Reitoria de Ensino) de 17 (dezessete) Planos de Estudos de discentes que solicitaram reaber-
tura de matrícula;

Realização de enquete junto aos discentes para averiguar qual a disciplina de férias mais 
demandada;

Solicitação de criação e viabilização de matrículas na disciplina de férias (Cálculo I) em 
janeiro de 2018.



INSTITUCIONAL

Confecção e disponibilização do Manual de Procedimentos Acadêmicos para os 
Alunos do Curso de Administração. Este manual apresenta os principais procedimentos 
referente à vida acadêmica do(a) discente (matrícula, trancamento parcial e total, aprovei-
tamento de estudos, solicitação de diploma, depósito de TCC e outros), indicando, em cada 
caso: o conceito do procedimento, onde solicitá-lo, documentação necessária e fluxo do 
pedido/processo;

Manual de Estágio do Curso de Administração elaborado pelo Coordenador de Es-
tágio do Curso de Administração;

Criação do site do Curso institucional do curso de administração: adm.ufca.edu.
br. Esta ferramenta foi pensada e desenvolvida para possibilitar uma melhor comunicação 
entre a coordenação, alunos e professores do Curso de Administração, disponibilizando: 
horário de aula, PPC, grade curricular, manuais, formulários, notícias, corpo docente entre 
outros.

Centro de aplicação do Teste Anpad (único no interior do estado). A Universidade 
Federal do Cariri (UFCA), por meio da Vice-reitoria e Coordenação do Curso de Administra-
ção, empreendeu esforço no intuito tornar a UFCA um Centro de aplicação do Teste Anpad 
(Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração). A UFCA será a 
segunda instituição do Ceará a aplicar o Teste ANPAD, junto com a Universidade Federal 
do Ceará (UFC), em Fortaleza.



EVENTOS

No período de abril a novembro, a Coordenação do Curso de Administração 
realizou três eventos, a saber: Curso de Educação Fiscal, o Game of Manager e a X 
Semana de Administração.

CURSO DE EDUCAÇÃO FISCAL

Os cursos de Administração e Administração Pública da Universidade Federal 
do Cariri (UFCA), em parceria com a Receita Federal e Escola Superior de Adminis-
tração Fazendária (ESAF), realizaram o Curso de Educação Fiscal, ministrado por 
auditores fiscais da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará 
e do município de Juazeiro do Norte.

Realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2017, com uma carga horária de 16 
horas, o objetivo do curso foi disseminar a função social do tributo e seu papel para 
a consecução de políticas públicas de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, 
possibilitando a instrumentalização dos estudos para o exercício profissional, a parti-
cipação e o controle social.



GAME OF MANAGER

O Game Of Manager foi realizado nos dias 20 e 22 de setembro de 2017, visando a intera-
ção entre os discentes e docentes do Curso de Administração e a construção do conhecimento de 
forma lúdica. Para tanto, os alunos formaram 8 (oito) equipes (Starks Adm’s, Dragons Of Manager, 
Premium, Team Winterfell, Os Bastardos, Os Lanisters, Admestres e Os Guardiões) que se enfren-
taram em rodadas de mata.

A final do game foi disputada entre as equipes “Starks Adms” e “Premium”, tendo a equi-
pe “Starks Adms”, classificando-se em primeiro lugar. Os dois primeiros colocados tiveram como 
premiação livros, pen drives, chocolates e produtos de perfumaria, além de troféus para o 1° lugar. 
Destaca-se que para inscrição do evento foi solicitado um quilo de alimento não perecível, que pos-
teriormente foi doado para uma instituição de caridade indicada pela equipe vencedora.

No Gráfico 1 tem-se o resultado da avaliação discente do Game Of Manager, com notas 
que variam de 0 a 5 e dividido em 6 (seis) critérios: divulgação, organização, instalações, ativida-
des, nível e tipos das perguntas.

                   Gráfico 1 - avaliação do evento Game Of Manager - as notas variam de 0 a 5

                                                      Fonte: levantamento (2017)

Neste, observa-se que os critérios com maior pontuação foram: organização e tipos de 
perguntas, enquanto que divulgação e instalações tiveram os menores escores.



X SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO

A X Semana de Administração foi realizada no período de 23 a 26 de outubro de 2017, em 
parceria com o PETADM, Empresa Jr., Enactus e Locomotive, tendo como tema ‘O Futuro Começa 
Agora’. O evento teve como objetivo aproximar a academia e o mercado, ampliando a interlocu-
ção de discentes, docentes e administradores com o ambiente prático da gestão organizacional. 
A programação contou com a palestra do proprietário da Griff do Bolo (Juazeiro do Norte/CE) e do 
Evangelista da In loco Media (Recife/PE). Além disso, houve a História de Sucesso com a Digix, 
Prata da Casa e minicursos.

Os minicursos realizados foram: Constituição de Empresas, Gestão de Risco e Governan-
ça, O Mercado Financeiro e suas Oportunidades e, por fim, Ciclo PDCA – Roda de conversa.

No Gráfico 2 tem-se o resultado da avaliação discente da X Semana de Administração. As 
notas variam de 0 a 5, sendo dividido em 11 (onze) critérios: inscrição, inscrição dos minicursos, 
localização do evento, espaço do evento, cadastramento no local, duração das palestras, mestre 
de cerimônias, som, coffe break, atendimento e divulgação.

           Gráfico 2 - avaliação do evento Semana de Administração - as notas variam de 0 a 5

                                                        Fonte: levantamento (2017)

Neste, pode-se observar que os itens com maiores escores são espaço do evento 
e localização do evento. Quanto aos menos avaliados foram: divulgação e cadastramento 
no local.


