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OS EVENTOS NO NOVO NORMAL NO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO DO UGB/FERP

Luciana Merçon1

Dados de Identificação

Curso de Administração
Atividade abrangente – Narrativa dos eventos virtuais do curso de
Administração do UGB/FERP durante a pandemia COVID-19 em 2020.

Objetivos da Ação

Esta ação tem como objetivo descrever a experiência de coordenar eventos no
curso de Administração do UGB/FERP no novo normal.

Conteúdos Trabalhados

No início do semestre acadêmico são definidos os eventos que serão
realizados de acordo com a disponibilidade do calendário institucional. Em 2020 não
seria diferente, palestrantes convidados a ir à Instituição de Ensino, visitas técnicas
agendadas e planejamento para participar em congressos, eventos acadêmicos e
culturais.
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Procedimentos

Começamos o primeiro semestre com um evento presencial no campus de
Barra do Piraí em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com a palestrante
convidada Gisele Shad (Psicopedagoga Executiva) e abertura realizada pelo diretor
Julio Dias. Que momento legal! Todos reunidos no auditório.
Figura1. Comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Fonte: Arquivo da Autora

Até que de repente o evento comemorativo para ser realizado alguns dias
depois no campus de Volta Redonda com outra palestrante teve que ser cancelado
devido a recomendações momentâneas de não realização de eventos presenciais
com grande número de pessoas aglomeradas. Em 16 de março o UGB/FERP
antecipou os trinta dias de férias acadêmicas de julho. Em 01 de abril o Ministério da
Saúde pública a Medida Provisória Nº 934, no Art. 2º informa que:
Art. 2º As instituições de educação superior ficam dispensadas, em
caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de
dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e
no § 3odo art. 47 da Lei nº 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado
pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, observadas as
normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino.
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O cenário já não era mais o mesmo e havia uma incerteza do futuro sobre
qualquer ponto de vista: acadêmico, profissional, saúde etc. Mas e os eventos
programados: Serão cancelados? Serão adiados? O que fazer? Bom a partir daí
começou um novo desafio, infelizmente as visitas técnicas foram canceladas porque
não havia permissão de aglomeração e sim orientação de isolamento social. E os
demais eventos, seriam possíveis de serem realizados? Sim, mas desde que fossem
virtuais. A partir daí começou uma nova análise de como realizar os eventos
programados na modalidade presencial para a virtual, quais seriam os recursos
necessários? Como seria a logística de turmas participantes? Qual o público a ser
convidado? E o palestrante está preparado para este desafio? Será que vai dar certo?
Como será a participação do público? É foram muitas dúvidas, análises,
preocupações, convencimentos, testes técnicos, campanha de divulgação etc. Até
que chegou o momento de realizar o primeiro Webinário, ou seja, uma
videoconferência.

Resultados

Os resultados são os diversos webinários realizados mediante a facilidade e
praticidade proporcionada pelo mundo virtual.
O primeiro webinário ninguém esquece, ainda mais este, tão especial, realizado
com o meu ex-professor do MBA que um dia me despertou o desejo para trabalhar na
área acadêmica.
O segundo webinário tem um fato interessante, pois seria a palestra no
auditório do Campus de Volta Redonda para comemorar o dia Internacional da Mulher,
mas no dia do evento houve a orientação de cancelamento devido ao COVID-19. A
palestra foi adaptada ao Novo Normal, incluindo o assunto home office que durante a
pandemia teve uma adesão por muitas empresas.
O terceiro foi referente ao famoso Novo Normal e as competências que
devemos desenvolver para ingressar ou se manter no mercado de trabalho.
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Aprender sobre administração é necessário para o progresso e sucesso das
organizações mediante ao enfrentamento das evoluções e mudanças do mundo
moderno. (CHIAVENATO, 2011).
De acordo com o site Brasil Escola a atividade de um profissional da
Administração no Brasil é regulamentada pela Lei N° 4.769 de 1965, que exige a
prerrogativa de bacharel e o registro junto ao conselho e mediante esta Lei que a data
de 09 de setembro foi sancionada para comemorar o dia do Administrador, de acordo
com a resolução CFA n° 65/68 de 09 de dezembro de 1968.
Enfim, chegamos na Semana do Administrador! Durante o período de 08 a 11
de setembro de 2020 foram realizados webinários em comemoração ao Dia do
Administrador.
A logística de um evento presencial nos demanda mais tempo e dificuldades
na organização, como data, horário, translado, espaço físico, equipe de apoio e etc.
E neste Novo Normal estamos conseguindo nos proporcionar mais oportunidades
devido principalmente a não necessidade de deslocamento e a possibilidade do home
office.
De acordo com Lepletier; Cruz (2018, p.15)
Teletrabalho ou como também ficou conhecido no Brasil por home
office, de acordo com o dicionário Aurélio é atividade profissional
realizada fora do espaço físico da entidade empregadora, com auxílio
de tecnologias de comunicação à distância e de transmissão de
dados”.

E aproveitando dessas oportunidades, diversos webinários foram realizados.
Mediante a tantos desafios posso concluir que a tecnologia está sendo
atualmente a única opção de realizar eventos como esses, onde tiveram a
participação de muitas pessoas diariamente. A questão agora é: será que futuramente
vamos querer realizar e participar de grandes eventos na modalidade presencial? O
Novo Normal já está na rotina, mas acredito que sempre vale a pena a busca pelo
conhecimento. Agradeço a Todos os Palestrantes que disponibilizaram seu tempo
para disseminar o conhecimento aos nossos Alunos.
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