Ata da Reunião de Avaliação das Inscrições para professores/as para os cursos
preparatórios ao ENADE
Aconteceu, no dia 08 de setembro de 2015, a reunião da comissão nomeada
pela Reitoria para avaliar as inscrições de docentes para ministrar módulos nos cursos
preparatórios ao ENADE de Ciências Contábeis e Administração (cf. Edital 027/15),
com a presença do assessor de cultura e extensão, prof. Felipe Buttelli, da assessora de
graduação, profa. Msc. Keila Cristina Villamayor Gonzalez, da coordenadoria da Gestão
de Pessoas, Juliano Alexandre dos Santos, profa. Renana Silva, coordenadora dos cursos
preparatórios ao ENADE, e dos coordenadores dos cursos de Administração e Ciências
Contábeis, prof. Débora Raquel Neuenfeld e prof. Renato Brittes, respectivamente.
Foram recebidas e deferidas três inscrições ao curso de Ciências Contábeis, por
se adequarem aos termos requeridos no Edital 027/2015/USJ, dos seguintes discentes:
profa. Stela Bueno dos Anjos, prof. Fernando Nitz de Carvalho, profa. Francielle de
Souza Macedo. Houve uma inscrição indeferida do prof. Rodrigo Diaz de Vivar y Soler,
por não atender ao item 1.1 do Edital 027/2015/USJ. Não houve inscrições para o curso
preparatório ao ENADE do curso de Administração. A comissão, após análise das
inscrições constantes no art. 2º do referido Edital, deliberou:
Parecer final:
Com base no peso equânime de todos critérios estabelecidos, definiu a nomeação dos
seguintes professores/as:
Curso preparatório ao ENADE Ciências Contábeis
Profa. Stela Bueno dos Anjos
Prof. Fernando Nitz de Carvalho
Profa. Francielle de Souza Macedo (Não Classificada)
Prof. Leandro Alair de Liz (Classificado por consulta ad hoc)
Curso preparatório ao ENADE Administração
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-- Não houve inscrições -A comissão deliberou pela abertura de novo edital para seleção de professores/as para o
curso preparatório ao ENADE de Administração.
Foi identificada posteriormente a inscrição do professor Leandro Alair de Liz, que foi
realizada dentro do prazo, mas não foi analisada pela comissão. Em reunião de urgência,
foram convocados os professores Renato Brittes e o servidor Juliano dos Santos,
juntamente com o professor Felipe Buttelli, que, com base nos critérios do edital,
receberam a inscrição do professor Leandro Liz e classificaram-no, segundo os critérios,
considerando a professora Francielle de Souza Macedo não classificada, uma vez que
tem menos experiência requerida nos critérios de classificação do Edital 027/2015.
Assinam os membros da comissão:
Prof. Dr. Felipe Gustavo Koch Buttelli (Presidente)_____________________________
Profa. Ma. Keila Cristina Arruda Villamayor Gonzalez__________________________
Profa. Ma. Renata Silva___________________________________________________
Prof. Ma. Débora Raquel Neuenfeld _________________________________________
Prof. Esp. Renato Brittes__________________________________________________
Servidor Juliano Alexandre dos Santos
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