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ATA N. 128 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Ata da Sessão Ordinária do Colegiado do Curso de 

Graduação em Administração, realizada no dia 28 de 

maio de 2019, às 14 horas, no mini auditório do 

Departamento de Ciências da Administração (CAD), 

sala 117, bloco D do Centro Socioeconômico. 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no mini 2 

auditório do Departamento de Ciências da Administração (CAD), sala 117,  bloco D do Centro 3 

Socioeconômico, reuniu-se o Colegiado do Curso de Graduação em Administração, convocado 4 

por meio do ofício nº 002/2019/CCGCAD/CSE, com a presença dos senhores conselheiros: 5 

Pedro Antônio Melo, representante do Departamento de Ciências da Administração, Paulo 6 

Otolini Garrido, representante do Departamento de Ciências da Administração, Taísa Dias, 7 

representante do Departamento de Ciências da Administração, Fred Leite Siqueira Campos, 8 

representante do Departamento de Ciências Econômicas, Marco Antônio de Moraes Ocke, 9 

representante do Departamento de Ciências da Administração, Martin de La Martiniére Petroll, 10 

representante do Departamento de Ciências da Administração, Marcelo Menezes Reis, 11 

representante do Centro Tecnológico, Silvia Martini de Holanda, representante do Centro de 12 

Ciências Físicas e Matemáticas, sob a Presidência do Professor Raphael Schlickmann, 13 

Coordenador do Curso de Graduação em Administração. Havendo quórum, a Presidência 14 

cumprimentou a todos e deu por aberta à sessão. 1. Informes. a) A presidência expôs em slides, 15 

alguns assuntos sobre projetos que estão sendo ou ainda serão desenvolvidos no curso: 16 

Campanha “fuja do FI” (realizado); Projeto Líderes de Turmas (em planejamento);  Eventos 17 

CAAD (em planejamento); Visitas das escolas de ensino médio (vem sendo realizado); Possível 18 

convênio com a Colômbia (em planejamento).  b) Informes NDE. Sobre os assuntos, expostos 19 

pela presidência, o Prof. Pedro falou um pouco sobre a dinâmica das reuniões do NDE e o Prof. 20 

Martin sugeriu, no que se refere aos eventos do CAAD, uma feira de trainee, com algumas 21 

empresas convidadas a participar. A presidência passou para a apreciação dos itens da pauta: 1. 22 

Apreciação e aprovação da ata 126. Colocado em discussão, nada declarado. Colocado em 23 

votação e aprovado por unanimidade. 2. Transferências e Retornos 2019/2. A presidência 24 

explicou sobre as vagas disponíveis e quais pré-requisitos foram solicitados para o 25 

preenchimento das mesmas. Profª. Silvia sugeriu que todas as vagas sejam preenchidas e que os 26 

alunos que não cumprirem com todos os pré-requisitos, façam as disciplinas que faltam no 27 

Ensino a Distância (EAD). A Profª. também sugeriu, que os alunos que reprovarem nas 28 
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disciplinas, não assistam as aulas, apenas realizem as provas, assim, mais vagas seriam 29 

disponibilizadas. 3. Pesos e Pontos de Corte do Vestibular, 2020. A presidência apresentou 30 

dados que coletou e deu exemplos dos pesos e pontos de corte utilizados por outros cursos. 31 

Também expôs que havia necessidade de um maior tempo para avaliar o reflexo dos atuais pesos 32 

e pontos de corte utilizados no perfil do ingressante. O Prof. Paulo questiona se a COPERVE 33 

dispõem de relatórios referentes aos pesos e cortes. Por fim, foi sugerido que seja mantido os 34 

critérios de peso e corte, até que se faça um levantamento sobre o assunto. Prof. Fred se colocou 35 

a disposição para fazer parte de uma comissão e ajudar no levantamento de dados para um 36 

relatório. Nada mais a ser acrescentado, o presidente do colegiado, Prof. Raphael Schlickmann, 37 

encerra a reunião, agradecendo a todos pela participação.38 

 

 

 

 

  Raphael Schlickmann      Ana Paula Peres 

 Presidente do Colegiado          Secretária do Colegiado 


