FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE CURSO
Reunião Ordinária do Conselho do Curso de
Administração
Às quinze horas do dia vinte quatro de agosto de dois mil e vinte e dois, presentes,
de forma virtual, os Professores Profo Esp. Miguel Xavier de Souza Neto , Coordenador do Curso
de Administração da Faculdade de Integração do Sertão e Presidente do Conselho, Profa Ms.
Ana Cristina I de Melo, Profa Dra Andreia da Silva Santos, representante do Corpo Técnico Ana
Maria Inácio Mariz; Representante dos discentes Guilherme Andrade da Costa e Representante
da comunidade Externa Alda Klebianny Principe de Moura Santos, também membros titulares
do Conselho do Curso de Ciências Contábeis, após a abertura de sessão, realizada pelo
Presidente, o Conselho do Curso de Ciências Contábeis, nos termos adiante discriminados:
DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES: 1. Foram dados os seguintes informes: a) A coordenação
do curso Bacharelado em Administração convidou a todos para a divulgar e estimular o envio
de artigos e ou resumo expandido para submissão na revista Multidisciplinar do Sertão e no
IV congresso Sertanejo de Direito, a ser realizado no período de 26 a 28 de outubro do
corrente ano, bem como participarem do dia comemorativo ao Dia do Administrador (09/09)
e dia do Contador a ser realizado dia 22/09; estimulando assim os discentes e docentes em
realizar colaboração multidisciplinar com compromisso ético profissional; 2. Comunicações,
indicações e propostas: proposta de formar grupo de estudos com intuito de gerar
discurssões acerca da gestão de talentos, com vista a promover o ingresso dos bacharéis
em ciências contábeis no mercado local, aumentando o nível de empregabilidade local.
Atenciosamente, presidente Profo Esp. Miguel Xavier de Souza Neto; Coordenador do Curso
de Administração. Ato contínuo, o Presidente passou para o item “2. Comunicações,
indicações e propostas”, relatou o mesmo, com a ciência de todos os membros do conselho,
no qual foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente passou
ao ponto seguinte “1.a), o Presidente proferiu a leitura, com a ciência de todos os membros
do conselho acerca de participar e estimular submissão de artigos científicos nos Congressos
de áreas afins, fintou com agradecimentos a todos, procedeu com a leitura da minuta, que
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segue nesta ata, após discussão, foi aprovada por unanimidade. Encerrada a reunião, para
constar, foi lavrada a presente para que produza os efeitos legais.
Serra Talhada, 24 de agosto de 2022.

________________________________
Me. Ana Cristina Inácio de Melo
Representante dos Docentes
________________________________
Ana Maria Inácio Mariz
Representante do corpo Técnico
________________________________
Dra Andreia da Silva Santos
Representante dos Docentes
_______________________________
Guilherme Andrade da Costa
Representante dos Discentes

______________________________
Alda Klebianny Principe de Moura Santos
Representante da Comunidade Externa

_______________________________
Esp. Miguel Xavier de Souza Neto
Coordenador do curso / Presidente do Conselho

