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REUNIÕES REALIZADAS - GET DE ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO – 2015 

 

 
DIA/MÊS 
HORÁRIO 

LOCAL 
 

ASSUNTOS TRATADOS 



 

30/04/2015 
 

11:55 às 13:30 
  

Sala dos Grupos de Estudos 
Temáticos  

 

 Composição do Grupo; 
 

 Apresentação dos integrantes; 
 

 Conceituação e orientação para o desenvolvimento dos trabalhos; 
 

 Pensar as ações do Jubileu da profissão; 
 

 Registrada a presença da Vice Presidência de Formação do CRA-MG Adm. Célia Maria 
Corrêa Pereira.  

 

 
 
 
 
 
 
 

14/05/2015 
 

11:30 às 13:30 
 

Sala de Apoio aos Grupos Estudos 
Temáticos 

 

 Estruturação: local de reunião, equipamentos (computador, internet, Skype, vídeo 
conferência), material de trabalho (Xerox, papel, lápis, caneta, arquivo físico, pen drive, CD, 
DVD e outros genéricos), vaga de estacionamento, estagiário, lanche(café, agua, suco, 
básico).  
Obs: o grupo decide por não usar o gravador para evitar retrabalho.  Outras solicitações, 
temporariamente, por demanda; 
 

 Definição de agenda de estudos: junho 10; julho 08; agosto 12; setembro 09; outubro 14; 
novembro 11; dezembro 09; confraternização dezembro 16 horário a definir; 
 

 Definição de cronograma: junho – organizar o evento intergrupos; julho – compor o KIT 
coordenação; agosto – realizar o encontro intergrupos; setembro – disponibilizar integrantes 
para as ações do jubileu; outubro - reunião com Diretores e Presidência CRA-MG no tema 
encaminhamentos CFA/ANGRAD para o ensino da Administração; novembro – desenhar 
ações IES para 2016/2017; dezembro – avaliação e elaboração de relatórios; 
 

 Definição da participação do grupo nos eventos 50 anos: melhorar a comunicação entre 
os integrantes do GET; Organizar um encontro entre os Grupos de Estudos Temáticos com 
a proposta de agenda para seminários semestrais; Conhecer produtos dos GETs; Registro 
das histórias dos GETs; Formatação de registros das ações dos GETs; A entrega do KIT 



 

Coordenação editado; 
 

 Indicação de profissionais para o jubileu: aguardando demandas CRA-MG; 
 

 Definição de ações institucionais que poderão ser desenvolvidas com os alunos em 
suas respectivas IES: valorizar a administração pública na estrutura curricular ou tema 
transversal, dialogar sobre a Lei 4769/65.  

 

 
10/06/2015 

 
11:30 às 13:30 

 
Sala de Apoio aos Grupos de Estudos 

Temáticos  
 

 Organização do Encontro dos GETs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/07/2015 
 

11:30 às 13:30 
 

Sala de Apoio aos Grupos de Estudos 
Temáticos 

 

 Organização do Encontro dos GETs: O Encontro dos GETs foi autorizado pelo CRA-MG 
e, se dará no dia 08 de agosto de 2015; Roteiro de participação: Painel 1) Apresentação do 
coordenador de cada grupo, composição, perfil do grupo, inicio de atividade e objetivo. 
Painel 2) Projetos realizados; Projetos em andamento; Projetos programados. Painel 3) 
Dificuldades encontradas na operacionalização dos projetos. Painel 4) Síntese do Encontro 
GETs pelos coordenadores por tempo estipulado. Fechamento: pela coordenadora do GET 
Ensino que privilegiará a contribuição dos grupos como subsídios de integração para o 
desenvolvimento de projetos. A ferramenta de planejamento 5W2H será utilizada para o 
planejamento do encontro por cada Grupo de Estudo; 
 

 Revisão do KIT Coordenação: acréscimo de itens considerados emergentes no contexto 
da Administração. Esse KIT será transformado em Cartilha Institucional do CRA-MG. O item 
Segurança institucional será levado para uma discussão contextualizada com 
representantes de setores envolvidos. Esse assunto terá agenda no dia 08 de agosto. 
Quanto ao Evento Encontro de Coordenadores, será aplicada uma pesquisa temática aos 
coordenadores e indicados os seguintes temas: Direito e Mídias Digitais (consultar SINEP 
para contato); Administração de redes internas de comunicação; e O papel da comunidade 



 

acadêmica na Segurança Institucional; 
 

 Indicação de palestrantes para os Fóruns do CRA-MG: encaminhar agenda, estrutura e 
resultados alcançados. Das questões/tema para o ANGRAD: - Sindicato específico para 
professores do Ensino Superior; Regras para o ENADE que não determina focos a serem 
avaliados; - A pedagogia em sala de aula; Perspectivas de atualização na estrutura 
curricular; Temas transversais de diversidade. Leitura da Resolução Normativa CRA-MG nº 
12 de 26 de maio de 2015 que dispõe sobre a criação do GET de Ensino da Administração 
que deverá ser retificado na sua ultima frase do artigo 2º e, também a retirada do termo 
“honorífico” do texto; 
 

 Atualização do KIT Coordenação com a inclusão de novos itens de interesse da 
formação do egresso. 

 

 
08/08/2015 

 
08:00 às 13:00 

 
Sala de Apoio aos Grupos de Estudos 

Temáticos 
 

 

 Encontro dos GETs CRA-MG;  

 Inicio: 8:00 – Termino: 13 horas;  

 Local: Auditório do CRA-MG.  

 
12/08/2015 

 
11:30 às 13:30 

 
Sala de Apoio aos Grupos de Estudos 

Temáticos 
 
 

 Reestruturação do KIT Coordenação 

 

 Obs.: O GET não realizou o registro desta reunião em ATA. 

 
09/09/2015 

 

 

 ELABORAÇÃO de PESQUISA para aplicação durante o Encontro de Coordenadores, 
no dia 26.09.2015. 



 

11:30 às 13:30 
 

Sala de Apoio aos Grupos de Estudos 
Temáticos 

 
 

 
 Discussão e preparação para o Encontro de Coordenadores. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

14/10/2015 
  

11:30 às 13:30 
 

Sala de Apoio aos Grupos de Estudos 
Temáticos 

 

 Análise e avaliação dos resultados do Encontro: contribuiu para as discussões internas 

do GET de Ensino. ENADE, mais uma vez foi possível estabelecer um diálogo para além do 

gestor, formativo. A avaliação do evento trouxe resultados interessantes para o GET de 

Ensino, pois aponta a necessidade de maior proximidade entre professores e 

coordenadores via CRA-MG. 

  

 Parceria com os colegas GETs: O Adm. Carlos Coura reconhece a riqueza temática da 

parceria e valoriza o alargamento das relações entre os GETs. O grupo reconhece, mais 

uma vez, a necessidade do retorno do GET Itinerante às Faculdades de Minas Gerais. 

Assunto para 2016. 

 

 Eventos com a participação da colega Adm. Maria do Carmo: Revisão de carga horária 

da matriz curricular, a “tortura da sala” de aula, a reformulação de PPC em face ao ENADE. 

Experiência relatada da FGV afirma a graduação é gerida na pós-graduação; Revisão do 

papel do professor. A importância da capacitação de professores para o alcance das 

propostas do PPC. Aumento da carga horária virtual. O uso da tecnologia em sala de aula. 

Os comentários desses assuntos favorecem a troca de experiências no exercício da 

condução dos trabalhos em sala de aula e que são editados em tempo de conteúdo e tempo 

de pratica e fixação. 

 CRA-MG NA GESTÃO pela TRANSPARÊNCIA: O GET de Ensino foi comunicado sobre as 
ações referentes à transparência na Gestão do CRA-MG. A ação é bem vinda por se tratar 
de um dos princípios da Publicidade. 

 



 

 Entrega de certificados: foram entregues ao colega Carlos Coura os certificados pela 
participação no GET Ensino do ano de 2013, e o de participação do X Encontro de 
Coordenadores dos cursos de Administração, do ano 2015. 

 

 Jubileu 50 anos da Profissão de Administrador: o GET cumprimenta e parabeniza os 
eventos desenvolvidos durante o ano, e particularmente, a divulgação da proximidade do 
CRA-MG diante das empresas visitadas para fiscalização. Também, o GET reconhece a 
abertura do CRA-MG a outras instituições coletivas e representativas de grupos 
estabelecidos. A interdisciplinaridade de conteúdos formativos construídos em meio a 
parcerias com profissionais de várias áreas do conhecimento. Agradecemos a Diretoria e os 
funcionários da casa. 

 
 
 
 

 
 11/11/2015 

 
11:30 às 13:30 

 
Sala de Apoio aos Grupos de Estudos 

Temáticos  
  

 

 ENCONTRO de Segurança nas IES: realizado no dia 07 de novembro de 2015 abordou o 
tema proposto e o grupo reconhece o empenho dos palestrantes em compor os assuntos 
pertinentes.  

 

 
 

09/12/2015 
 

11:30 às 13:30 
 

Sala de Apoio aos Grupos de Estudos 
Temáticos 

  

 Elaboração do Relatório de Atividades do ano de 2015. 



 

 

Total de Reuniões do GET de Ensino: 10 

Carga Horaria Total das Reuniões: 20 horas  

 


