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Faculdades IDAAM 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Ata Nº 001/15 de 21 de março de 2015. 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e quinze, às nove horas e 

trinta e cinco minutos, na sala 07 (sete) das Faculdades IDAAM, localizado na 

Avenida Djalma Batista, nº 1719, Edifício Atlantic Tower, realizou-se a primeira 

reunião do Núcleo Docente Estruturante do curso de Administração das 

Faculdades IDAAM, sob orientação do Presidente, Prof. Claudio Roberto de 

Araújo Mattos e os membros: Vicente Fernandes Tino; Mary Helena Koifman; 

Ângela Vieira; Armínio Pontes. A reunião tinha como pauta a apresentação do 

projeto de credenciamento das Faculdades IDAAM e a distribuição dos eixos 

temáticos para elaboração do Projeto Pedagógico - PPC do curso de 

administração. A reunião foi iniciada com o presidente do NDE dando boas 

vindas aos professores e logo após o professor Vicente Tino fez a 

apresentação do projeto de credenciamento das Faculdades IDAAM. Após a 

apresentação, o professor Claudio Roberto explicou as atribuições do NDE e, 

em seguida, houve discussões dos membros Ângela Vieira e Armínio Pontes 

de como trabalhar os critérios de distribuição dos eixos temáticos entre os 

professores. O professor Claudio Roberto sugeriu que os eixos temáticos de 

Produção e Tecnologia ficassem sob responsabilidade do professor Vicente 

Tino, o eixo de Finanças sob responsabilidade do professor Armínio Pontes, o 

eixo de Marketing sob responsabilidade das professoras Mary Koifman e 

Ângela Vieira, e o eixo de Gestão de Pessoas sob sua responsabilidade. Em 

seguida a professora Mary Koifman e Ângela Vieira se manifestaram 

discordando a sugestão do professor Claudio Roberto, e sugeriram ficar 

responsáveis pelo eixo temático de Gestão de Pessoas. O professor Claudio 

Roberto concordou em ficar responsável pelo eixo temático de Marketing e as 

professoras Mary e Ângela responsáveis pela elaboração do eixo temático de 
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Gestão de Pessoas, em seguida perguntou aos demais professores se eles 

estavam de acordo com o que ele havia sugerido inicialmente. Os professores 

Vicente Tino, Armínio Pontes, Ângela Vieira, e Mary Koifman se manifestaram 

dizendo estar de acordo com a sugestão de distribuição do presidente Claudio 

Roberto. Após a discussão e a definição de distribuição dos eixos temáticos, 

todos os professores assumiram compromisso de elaborar as ementas do 

curso e apresentar para análise na próxima reunião, que ficou marcada para o 

próximo sábado (28/03/2015, às 9h). A reunião foi finalizada às treze horas e 

quarenta e três minutos. Estiveram presentes: Claudio Roberto de Araújo 

Mattos; Vicente Fernandes Tino; Mary Helena Koifman; Ângela Vieira; Armínio 

Pontes. Nada mais a tratar, eu, Aline Kelle Pereira Silva, Secretária da Direção 

Geral lavrei a presente ata que após lida e aprovada, segue assinada por mim 

e pelos demais membros presentes desse NDE. 

Claudio Roberto de Araújo Mattos: ___________________________________ 

Vicente Fernandes Tino: ___________________________________________ 

Mary Helena Koifman: _____________________________________________ 

Ângela Vieira: ____________________________________________________ 

Armínio Pontes: __________________________________________________ 

Aline Kelle Pereira Silva: ___________________________________________ 
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