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HOMOLOGAÇÃO

Processo de consulta pública à comunidade para indicação de Coordenadxr e Vice-
Coordenadxr do Curso de Bacharelado em Administração

A Comissão de Consulta  Pública faz  saber  à comunidade acadêmica da UFG-
Regional  Goiás  e  ao  público  em geral  que,  vencido  o  prazo  estabelecido  em edital,
requereu inscrição e foi homologada a seguinte chapa:

CHAPA 1: ADMINISTRAÇÃO

Cargo Candidatx

Coordenação Profa. Dra. Helcia Daniel da Silva Siape 2332655

Vice-
Coordenação

Prof. Ms. Marcos Ferreira de Magalhães Siape 2327755

Segue plano de gestão apresentado. 

Goiás-GO, 06 de março de 2017.

Profa. Ms. Fabiana Itaci Corrêa de Araujo
Presidenta da Comissão de Consulta Pública
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Proposta  do Plano de Trabalho de Coordenação do Curso de Administração da
UFG-Goiás.

Nome: Hélcia Daniel da Silva
Matrícula SIAPE: 2332655
Titulação reconhecida: Doutorado
Gestão:  a partir de 13.03.2017

A seguir, um breve currículo:

Doutora em Psicologia do Trabalho (PUC-GO). Mestre em Administração na linha
de pesquisa: Marketing e Recursos Humanos (UNISINOS-RS). Especializei em Marketing
e Recursos Humanos (UVA- RJ)  .  Graduada em administração (UNIANHANGUERA –
GO). Fui Coordenadora e professora em instituições privadas por mais de 9 anos. Especi-
ficamente, coordenei o Curso de administração (9 anos)  Curso Tecnólogo Negócios Imo-
biliários (6 anos) Curso de Ciências Contábeis (2 anos)  na Faculdade Alfredo Nasser -
Go. Coordenei o curso de Administração na filial de Remanso – BA (4 anos), inclusive par-
ticipei ativamente dos PPCs e projetos de melhorias dos cursos. Fui coordenadora de Ela-
boração de projetos e de TCCs. Criei e coordenei a Empresa Júnior e o Estágio na Facul -
dade Alfredo Nasser-Go (2007- 2012). Atualmente, professora do quadro permanente da
Universidade Federal de Goiás, da regional na Cidade de Goiás-Go (desde setembro de
2016). Presidente da NDE (novembro de 2016). Atuo na área de Gestão a mais de 20
anos, e como docente a mais de 10 anos nas graduações e pós graduações em Institui-
ções como: Alfredo Nasser, Unianhanguera, Unicamps, Unievangélica, entre outras. Atuo
nas áreas de gestão, mercadológica, qualidade e estratégia, psicologia do trabalho, com-
portamento organizacional e empreendedorismo.

Como candidata ao cargo de Coordenadora do Curso de Administração, apre-
sento a seguir a  proposta de Plano de Gestão para o curso:
DIRETRIZES IRETRIZES DE TRABALHO
- Trabalho com foco na busca pela excelência em todas as atividades desenvolvidas.
-   Valorização do tripé ensino-pesquisa-extensão.
- Valorização e respeito aos servidores técnicos-administrativos, aos professores e aos
alunos.
- Comportamento ético e tratamento igualitário a todos.
- Aproximação e integração com a comunidade.STAS DE TRABALHO
- Melhorar a qualidade do ensino no curso, a fim de aprimorar a preparação dos egressos
para o mercado de trabalho e proporcionar os diferenciais necessários para que estes
profissionais se destaquem nas áreas escolhidas; 
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- Gerir o curso de forma participativa, buscando o apoio dos professores e dos alunos e o
envolvimento do Colegiado e do NDE;
- Implantar práticas de ensino inovadoras a fim de alinhar as competências dos alunos às
exigências do mercado;
- Assegurar a transparência nas ações realizadas e nos procedimentos administrativos
elaborados;
- Fortalecer as atividades relacionadas ao estágio, ampliando a interação com Organiza-
ções e Empresas (privadas e públicas) a fim de gerar maiores oportunidades para os alu-
nos;
- Buscar parcerias para a realização de pesquisas acadêmicas e projetos de extensão;
- Promover uma maior aproximação com o CRA para fortalecer a atuação profissional do
acadêmico.
Com esta visão, estou me colocando à disposição de toda a comunidade e assumindo o
compromisso de dedicar meu tempo e trabalho, para buscar alternativas e estratégias
para atender as demandas relacionadas às atividades
de ensino, pesquisa e extensão do Curso de Administração, com muita tranquilidade e
comprometimento.

Diante dessa proposta, escrevo a chapa N.1- ADMINISTRAÇÃO:

Coordenadora: 
Dra. Hélcia Daniel da Silva

Vice- Coordenador: 
Ms. Marcos Ferreira Magalhães

Cidade de Goiás- GO,06 de março de 2017.

Dra. Prof. Hélcia Daniel da Silva
 


	Proposta do Plano de Trabalho de Coordenação do Curso de Administração da UFG-Goiás.

