
Proposta de Representação Discente 

 

Nome: Chapa TCC (Transparência, Comunicação e Compromisso) 

Titular: Giulie Furtani Romani 

Suplente: Rafael Cordeiro Brito 

Curso: Administração - 4º Termo 

Período de Estudo: 2016 a 2019 

 

O curso de Administração da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios 

(EPPEN) vem crescendo e aperfeiçoando-se a cada ano, consolidando sua posição de 

referência na área, e boa parte disso só foi possível por causa do diálogo incentivado entre os 

membros que o compõe. Faz apenas seis anos desde a inauguração do Campus, com a criação 

do Centro Acadêmico de Administração somente em 2016, e por isso o papel da 

representação discente mostra-se ainda mais importante neste contexto de formação de uma 

instituição sólida e representativa. 

Como alunos do curso de Administração, percebemos problemas e detalhes que nem 

sempre são vistos da mesma forma pelos outros membros do comitê, por isso o 

estabelecimento de um canal entre os discentes e docentes se faz muito importante para 

possibilitar a discussão de questões internas e externas à sala de aula que impactam 

fortemente na vida dos estudantes e no curso em si. 

Em nossa representação discente nós almejamos não apenas ser a ponte entre os 

educandos e o corpo docente, mas aproximar esta interlocução dos alunos do curso de 

administração com uma comunicação presente e transparente, visto que sentimos necessário 

aumentar o conhecimento de que há uma representação e participação dos discentes, que 

muitas vezes sentem que não tem chance de se expressar. 

Desta forma, nossos maiores objetivos são fortalecer a coesão entre as partes, ouvir e 

evidenciar as demandas e necessidades dos discentes, articulando-as perante o comitê docente, 

e relatar de forma clara e veraz as discussões e decisões ocorridas nas reuniões, visando 

melhorar ainda mais a percepção de excelência do curso. 

Apresentamos então, através desta proposta, nosso interesse em sermos representantes 

dos discentes do curso de Administração da EPPEN e desejamos informar que estamos à 

disposição e abertos a críticas e sugestões, desde já agradecemos. 


