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ATA N. 138 DA SESSÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO COLEGIADO E DO NÚCLEO 
DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Ata da Sessão Ordinária Conjunta do Colegiado e do 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Graduação em Administração, realizada no dia 18 de 
agosto de 2020, às 14 horas, por videoconferência. 

 
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio de 1 

videoconferência, reuniu-se o Colegiado do Curso de Graduação em Administração em conjunto 2 

com o Núcleo Docente Estruturante - NDE, convocados por meio do Ofício Circular nº 3 

012/2020/CCGCAD/CSE, com a presença dos senhores: Helena Kuerten de Salles Uglione, 4 

representante do Departamento de Ciências da Administração no Colegiado e do NDE, Ani 5 

Caroline Grigion Potrich, representante do Departamento de Ciências da Administração no 6 

Colegiado e do NDE, Marcos Abilio Bosquetti, representante do Departamento de Ciências da 7 

Administração no Colegiado e do NDE, Ricardo Niehues Buss, representante do Departamento 8 

de Ciências da Administração no Colegiado e do NDE, Martín de La Martiniére Petroll, 9 

representante do Departamento de Ciências da Administração, Marco Antônio de Morais Ocke, 10 

representante do Departamento de Ciências da Administração, Fred Leite Siqueira, representante 11 

do Centro Socioeconômico, Silvia Martini de Holanda, representante do Centro de Ciências 12 

Físicas e Matemáticas, Marcelo Menezes Reis, representante do Centro Tecnológico, Narbal 13 

Silva, representante do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Marcelo Gorges Machado, 14 

representante discente, Márcia Barros de Sales, representante do NDE, Andressa Sasaki Vasques 15 

Pacheco, representante do NDE, e do Presidente do Centro Acadêmico de Administração, Luiz 16 

Fernando Teixeira Britto, na condição de ouvinte, sob a Presidência do Professor Raphael 17 

Schlickmann, Coordenador do Curso de Graduação em Administração. Havendo quórum, a 18 

Presidência cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão, passando aos informes. O 19 

presidente solicitou a inclusão da aprovação da ata como ponto de pauta. Colocado em votação. 20 

Aprovado por unanimidade. 1. Informes. Prof. Raphael Schlickmann informou que enviou e-21 

mail com documento da COPERVE formalizando que a solicitação sobre os pesos do vestibular 22 

seriam padrão para todos os cursos. Em seguida, falou sobre as datas da matrícula e ajuste de 23 

matrículas dos alunos que seriam feitos nos próximos dias. A presidência questionou se alguém 24 

tinha mais algum informe. Prof. Fred disse que às vinte horas daquele dia, o curso EAD iria dar 25 

as boas-vindas aos alunos do curso e aproveita para convidar os presentes. 2. Ordem do dia. 2.1. 26 
Indicação de subcoordenadora pro tempore. O presidente informou que existe a probabilidade de 27 

que as eleições sejam online e que o Prof. Irineu o procurou para questionar se teria alguém para 28 

indicar como subcoordenadora pro tempore. Como ele e a Prof.ª Ani Caroline Grigion Potrich 29 

têm a pretensão de se candidatar à eleição da Coordenação do Curso, o Prof. Raphael 30 
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Schlickmann falou que levaria essa indicação ao colegiado, fazendo-a nesse momento. Aberto 31 

para discussão. Prof.ª Ani Caroline Grigion Potrich disse que vê o quanto o Prof. Raphael 32 

Schlickmann tem se dedicado ao curso, fazendo melhorias, e se colocou à disposição para 33 

auxiliar como subcoordenadora. Prof. Raphael Schlickmann disse que formalmente está sozinho, 34 

mas informalmente tem todos os outros para ajudar e agradece a todos, especialmente aos 35 

colegas do departamento que estão mais próximos. Colocado em votação a indicação do nome da 36 

Prof.ª Ani Caroline Grigion Potrich como subcoordenadora em pro tempore, enquanto não sejam 37 

feitas as eleições online. Aprovado por unanimidade. 2.2. Aprovação dos planos de ensino 38 

reformulados em função da pandemia. Prof. Raphael Schlickmann comentou como é complexa a 39 

questão de aprovar em departamentos, com acordo do colegiado de curso, ouvindo os núcleos 40 

estruturantes, e disse que a maior parte dos planos de ensino do curso é do Departamento da 41 

Administração, cuja análise destes foi feita com a ajuda dos professores do Departamento de 42 

Ciências de Administração, restando para serem aprovados nos Colegiados de Curso, os trinta e 43 

três outros planos de ensino de outros departamentos que oferecem disciplinas no Curso de 44 

Administração. O presidente também explicou que a análise dos planos de ensino era para ter 45 

sido feito até a sexta-feira que passou e tentou-se adiantar o máximo para ter o maior número de 46 

planos possível para aprovação na reunião, entretanto como os prazos foram estendidos pela 47 

Câmara de Graduação, alguns professores não conseguiram entregar os planos, mas retornou-se 48 

a maioria. O presidente procedeu a leitura do parecer de aprovação dos planos. Prof. Marcelo 49 

Menezes Reis questionou o que estava faltando no plano de ensino de Estatística. Finalizada a 50 

leitura do parecer, em resposta ao Prof. Marcelo Menezes Reis, o Presidente explicou que 51 

receberam os planos de ensino e conferiram de acordo com o checklist do Curso de 52 

Administração e a diferença podia ser algum pequeno detalhe que não estava de acordo com o 53 

checklist, como colocação do e-mail no início do documento, por exemplo, e que foi enviado por 54 

e-mail para a chefia do departamento e não para os professores para simplificar. Prof. Marcelo 55 

Menezes Reis informou que modificou também o Programa da disciplina, por terem modificado 56 
a Bibliografia, ficando disponível para os alunos. Prof.ª. Márcia Barros de Sales disse que houve 57 

um impasse quando foi fazer o plano de ensino, pois no Curso de Economia eles deram algumas 58 

diretrizes a mais que o Curso de Administração e teve que ajustar algumas coisas em relação ao 59 

plano de ensino do curso de Economia. Prof. Raphael Schlickmann explicou que o formato dos 60 

planos de ensino aprovado por um departamento pode ser diferente dos outros aprovados no 61 

colegiado dos cursos e assim os professores precisam atender as diretrizes do curso mais 62 

criterioso, revisando os planos e informando ao curso de origem, sendo que os planos de ensino 63 

devem atender as deliberações do curso. Prof. Narbal Silva informou que o plano de ensino da 64 

disciplina dele será homologado no dia seguinte na reunião do Colegiado do Departamento de 65 

Psicologia, mas Prof. Raphael Schlickmann disse que já foram aprovados ad referendum pela 66 

Prof.ª Andréa Steil e já foram enviados. Prof.ª Ani Caroline Grigion Potrich questionou que 67 

sendo aprovado podem disponibilizar aos alunos e Prof. Raphael Schlickmann informou que iria 68 

disponibilizar na página do curso para os alunos. Colocado em votação o parecer. Aprovado por 69 

unanimidade. 2.3. Aprovação da Ata 137 da última reunião. Aberto para discussão. Colocado em 70 

votação. Aprovado por unanimidade. 3. Outros. A Presidência questionou se alguém tinha 71 

algum outro assunto para tratar. Prof. Marcelo Menezes Reis disse que um colega da Estatística 72 

deu a sugestão de usar a ferramenta Big Blue Button e um professor sugeriu uma salvaguarda 73 

sugerindo segunda opção de ferramenta como Google Meet, pois se um falhar tem uma segunda 74 

opção. Prof. Raphael Schlickmann sugeriu que os professores coloquem no Moodle caso não 75 

tenham colocado no plano de ensino. Prof. Raphael Schlickmann agradeceu a colaboração de 76 

todos do colegiado e NDE e deu por encerrada a reunião. 77 
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