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APRESENTAÇÃO 

 Este documento apresenta a Proposta Central de Gestão, desenvolvida pelos 

docentes José Augusto Tavares Ferreira e Marcus Felipe Frota Gama, candidatos aos 

cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente, da Faculdade de Administração 

(FAD), do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). 

 Buscando construir coletivamente o desenvolvimento da FAD, os candidatos 

propõem 5 tópicos norteadores de suas atividades de gestão, a serem trabalhados 

durante o biênio de sua atuação. São elas: 

• Atuar na organização e gestão descentralizada da FAD; 

• Manter foco constante na atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

de Administração; 

• Estabelecer parceria com o Centro Acadêmico de Administração, Empresa 

Júnior e Núcleos da FAD; 

• Incentivar as ações de integração ensino, pesquisa e extensão; 

• Apoiar a criação de programas de pós-graduação. 

Neste esforço, em prol de uma gestão descentralizada e colaborativa e 

focando, dentre outros aspectos, em ações que permitam o aprimoramento das 

atividades e dos serviços prestados pela FAD, tanto no âmbito local quanto no 

regional, se justifica a necessidade de atuação nos tópicos acima mencionados, que 

podem ser observados individualmente a seguir. 

 

PROPOSTAS CENTRAIS 

1. ATUAR NA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DESCENTRALIZADA DA FAD: 

Acreditamos que o dinamismo deva ser inerente à Universidade. Esta crença 

nos leva, de forma séria e responsável, a focar em melhorar o que vem dando certo 

e corrigir situações que não colaboram para o bom andamento de nossa recém-

criada faculdade. Então, o princípio que norteia este tópico, considera o que foi 

desenvolvido e conquistado, bem como os novos desafios que a conjuntura impõe e 
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tem foco em estabelecer e desenvolver a FAD, observando a proposição de soluções 

e mantendo nossas ações sempre em conformidade com o Plano de 

Desenvolvimento da Unidade (PDU), as ações da Direção do Campus de Rondon do 

Pará e a comunidade acadêmica do ICSA. 

Consideramos assim, primal para a atividade de direção desta faculdade, que 

se desenvolva um processo de gestão transparente, ágil e participativo, que permita 

aos que compõem esta subunidade acadêmica, acompanhamento e ciência dos atos 

e fatos desenvolvidos, com regularidade e coerência. 

 

2. MANTER FOCO CONSTANTE NA ATUALIZAÇÃO DO PPC: 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o instrumento que concentra a concepção 

do curso, os fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa. Como 

tal, merece atenção constante, com olhar no que está sendo desenvolvido e no que 

se busca para o futuro do ICSA e da UNIFESSPA. 

Esta gestão pretende, com suporte do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e de 

toda a comunidade acadêmica, dedicar esforço extra à atualização e adequação de 

nosso PPC ao que se compreende como perfil do curso. Afirmar sua importância 

regional e tratar sua evolução constante, como parte significativa do processo de 

crescimento e consolidação da Faculdade de Administração, do ICSA e da 

UNIFESSPA em nossa região de atuação. 

 

3. ESTABELECER PARCERIA COM O C.A., EMPRESA JR E NÚCLEOS: 

Os candidatos compreendem que o C.A. é a representação de nossos discentes e 

como tal, é parte vital no desenvolvimento de nossa Faculdade e que em conjunto 

com a Empresa Jr e os Núcleos de estudo, pesquisa e extensão, reflete toda a 

dinâmica universitária. 

Portanto, em parceria com o corpo docente, serão estes os catalisadores, 

consultores e parceiros na construção da Faculdade de Administração. 
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Apresentando novas demandas, analisando ações e propondo direções e atividades 

que possam ser a representação real da FAD junto à UNIFESSPA e a região. 

 

4. INCENTIVAR AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: 

É papel da Universidade e assim, nosso papel, trabalhar o tripé que reflete as 

atividades construtivas do ensino superior (o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

universitária). Compreendendo estas atividades como indispensáveis à formação 

contínua e à produção do conhecimento. 

Assim, é proposta desta chapa, trabalhar continuamente na promoção destes 

pilares, fortalecendo sua integração ao dia a dia da FAD e de seus componentes, 

dando suporte ao desenvolvimento de projetos que busquem melhorias que possam 

ser percebidas no contexto do ensino, pesquisa, extensão dentro e fora de nosso 

Instituto, fortalecendo e criando parcerias com entidades civis que possam auxiliar 

no fomento destas atividades. 

 

5. APOIAR A CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO: 

Considerando a complementação das ações acadêmicas e atentos às dinâmicas 

universitárias, nossa chapa propõe atuar fortemente no apoio à criação de novos 

programas de pós-graduação, que possam: atender as demandas regionais, 

capacitar ainda mais nossos egressos e ampliar os horizontes de atuação do ICSA. 

Trazendo para esta faculdade e instituto mais visibilidade e completude de atuação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realidade se apresenta dinâmica e ágil, novos desafios ainda não expostos se 

farão presentes. Portanto, podemos afirmar que somente um processo aberto e 

receptivo à participação de todos pode ser exitoso em suas atividades, que os tópicos 

norteadores aqui apresentados, são nossa visão inicial de ações que podem e devem 
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ser tomadas, para desenvolver ainda mais a Faculdade de Administração, as 

faculdades irmãs e o nosso Instituto. 

É imprescindível frisar, que estas ações somente poderão ser implantadas ou 

adotadas, com a participação de cada componente da FAD e do ICSA, e que 

buscaremos ampliar as parcerias, integrar as faculdades e que contamos com vocês 

para este novo momento na gestão da Faculdade de Administração. 

 

Vote conosco na COESÃO!     

 

 

 

______________________________                                     ______________________________ 
José Augusto Tavares Ferreira                                               Marcus Felipe Frota Gama 
  Candidato a Diretor da FAD                                             Candidato a Vice-Diretor da FAD 


