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ATA N. 139 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 23 de 
setembro de 2020, às 15h30min, por 
videoconferência. 

 
Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, 
por meio de videoconferência, reuniu-se o Colegiado do Curso de Graduação em Administração, 
convocado por meio do Ofício Circular nº 024/2020/CCGCAD/CSE, com a presença dos 
senhores conselheiros: Helena Kuerten de Salles Uglione, representante do Departamento de 
Ciências da Administração, Ani Caroline Grigion Potrich, representante do Departamento de 
Ciências da Administração, Marcos Abilio Bosquetti, representante do Departamento de 
Ciências da Administração, Ricardo Niehues Buss, representante do Departamento de Ciências 
da Administração, Marco Antônio de Morais Ocke, representante do Departamento de Ciências 
da Administração, Bernardo Meyer, representante do Departamento de Ciências da 
Administração, Fred Leite Siqueira, representante do Centro Socioeconômico, Silvia Martini de 
Holanda, representante do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Marcelo Menezes Reis, 
representante do Centro Tecnológico, Marcelo Gorges Machado, representante discente, 
Maurício Souza da Silva, representante discente, e do Presidente do Centro Acadêmico de 
Administração, Luiz Fernando Teixeira Britto, na condição de ouvinte, sob a Presidência do 
Professor Raphael Schlickmann, Coordenador do Curso de Graduação em Administração. 
Havendo quórum, a Presidência cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão, passando aos 
informes. O presidente solicitou a inclusão de pauta da atualização da disciplina CAD7805, cuja 
ementa não condiz com o nome da disciplina e a exclusão da CAD7102. Não houve discussão. 
Sendo aprovado por unanimidade. 1. Aprovação da ata 138. Não houve discussão. Colocado 
em votação. Aprovado por unanimidade. 2. Informes. 2.1. Encerramento dos mandatos dos 
membros do colegiado em 09/10. Prof. Raphael Schlickmann falou sobre o encerramento do 
mandato dos membros do Colegiado e agradeceu a participação e atuação de todos e disse que se 
forem consultados e tiverem interesse, que continuem participando. Prof. Marcelo Reis diz que 
foi consultado e pretende continuar. Prof. Raphael Schlickmann agradece a participação do Prof. 
Marcelo Menezes Reis. 2.2. Vídeo de apresentação do curso SEPEX. O presidente falou sobre 
um seminário que deu no Colégio de Aplicação e do espaço que terá na SEPEX para apresentar o 
curso, em que precisaria fazer um vídeo de apresentação, mas da forma que estão não teria 
condições de fazer um bom vídeo e não gostaria de fazer algo apenas para constar sem agregar. 
Nenhum representante se opõe. Prof. Fred Leite Siqueira diz que gostaria de agradecer às 
professoras Ani Caroline Grigion Potrich e Andressa Sasaki Vasques Pacheco pelos cursos que 
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ofereceram aos professores e convida a todos para a colação de grau do Curso de Administração 
EaD que ocorrerá na manhã do dia seguinte e informa que o curso de Administração EaD irá 
abrir seleção para orientação de TCC, que incluirá bolsa para os professores. Prof. Raphael 
Schlickmann também registra seu agradecimento às professoras Ani Caroline Grigion Potrich e 
Andressa Sasaki Vasques Pacheco e ao servidor Luiz Pizzinato pelos cursos ministrados e 
também à secretária do curso, Daniela de Oliveira Massad, pelo trabalho realizado. Por fim, o 
presidente informou que haverá a eleição para coordenador do curso, conforme definido na 
última reunião do Centro Socioeconômico que irão aderir ao sistema de votação online. 3. 

Ordem do dia. 3.1. Alteração na ementa da disciplina CAD7103 Formação Profissional 
Inovação e Conhecimento. O presidente informou que o Prof. Sérgio Luís Boeira elaborou uma 
ementa e depois o NDE sugeriu algumas modificações, mas por problema de quórum na reunião 
do NDE, a alteração não foi feita. Ontem foi feita a aprovação na reunião do NDE, com a 
presença do Prof. Sérgio Luís Boeira. Posto em discussão. Prof. Bernardo Meyer faz uma 
observação sobre a ausência da parte da sustentabilidade na ementa. Prof. Raphael Schlickmann 
explica que o foco é Inovação e Conhecimento e já existe uma disciplina que aborda a questão da 
sustentabilidade no curso, logo seria apenas para não haver sobreposição. Colocada em votação o 
texto da ementa, sendo: “Conceitos de criatividade, inovação, cognição, metacognição, 
tecnologia, conhecimento. Noções preliminares de gestão do conhecimento e aprendizagem 
organizacional. Tecnologia convencional, tecnologia social e tecnologia digital. Inovação 
tecnológica, inovação social e inovação aberta (redes). Terceira e quarta revolução industrial. 
Ecossistema de inovação: movimento de startups ou empresas inovadoras. Perspectivas futuras.” 
Aprovado por unanimidade. 3.2. Planos de Ensino emergenciais aprovados ad referendum 
pelo presidente do colegiado do curso de Administração. O presidente faz a leitura do parecer 
para os 16 planos de ensino. Aberto para discussão. Nada declarado. Colocado em votação. 
Aprovado por unanimidade. 3.3. Disciplinas equivalentes cursos de Administração (Ead), 
Administração Pública (EaD), Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Prof. Raphael 
Schlickmann agradeceu a parceria com o curso de Administração EaD e Administração Pública e 
explicou que muitos alunos cursaram disciplinas EaD e precisam efetuar a validação, entretanto 
essas disciplinas não estão equivalentes no sistema de forma automática, sendo necessário enviar 
um relatório de equivalências para o DEN/PROGRAD. O presidente apresenta a análise que 
realizou das disciplinas equivalentes entre os cursos Administração (Ead), Administração 
Pública (EaD), Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e o curso de Administração presencial, 
bem como a alteração nos seus pré-requisitos, por decorrência da equivalência. Aberto para 
discussão. Prof. Marcelo Menezes Reis observa que a disciplina de Estatística para 
Administradores I do curso presencial é equivalente à do curso EaD também e não estava no 
documento. Prof. Raphael Schlickmann diz que irá considerar. O discente Marcelo Gorges 
questiona se a parceria com os cursos de Administração EaD será mantida após retornar ao 
ensino presencial. Prof. Raphael Schlickmann explica que a parceria já ocorria antes da 
pandemia, mas que agora ficou mais evidente e que as disciplinas serão ofertadas como 
disciplina isolada a partir do momento. Prof. Bernardo Meyer menciona a dependência da 
estrutura de tutores que é necessária para aumentar o número de alunos nos curso EaD. Prof. 
Fred Leite Siqueira chama a atenção de que o curso de Administração EaD será oferecido até o 
ano que vem, quando termina o projeto. Colocado em votação o relatório. Aprovado por 
unanimidade. 3.4. Avaliação do ensino não presencial iniciado em 31/08/2020. O presidente 
diz que recebeu pouquíssimas reclamações logo no começo das aulas, e que o tema da avaliação 
também foi trazido na reunião do NDE ocorrida no dia anterior, onde foi criado um formulário 
simples para que os alunos, que desejarem, possam participar avaliando as disciplinas, 
anonimamente. Prof. Raphael Schlickmann apresenta o formulário e explica que optaram por um 
questionário bem simples para que possam mitigar algum problema mais grave. Aberto para 
discussão. O presidente do Centro Acadêmico, Luiz Fernando Teixeira Britto, parabeniza os 
professores e diz que o CAAD abriu uma ouvidoria e relata alguns pontos que foram trazidos 
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principalmente relacionados à flexibilidade durante as aulas. Prof. Marcelo diz que não teve 
problema em relação à frequência, pois é possível verificar de várias formas; que os alunos têm 
feito as atividades práticas normalmente e a presença tem sido elevada, e quando os alunos tem 
problema de conexão eles avisam aos outros colegas. Prof. Raphael Schlickmann diz que 
recebeu um retorno sobre excesso de atividades para entregar como aulas assíncronas. O 
presidente informa que na próxima reunião trarão o resultado da avaliação. 3.5. Alteração do 
nome da disciplina CAD7805 Administração e Análise Ergonômica do Trabalho. O 
presidente explica o porquê da proposta de atualização da disciplina CAD7805, cujo título não 
condiz com a disciplina que passa de Administração e Análise Ergonômica do trabalho para 
Gestão da Qualidade, com a seguinte ementa, aprovada junto ao NDE: “Evolução do conceito e 
da prática da gestão da qualidade.  Sistema de gestão da qualidade - clientes, produtos/serviços. 
Gestão da Qualidade Total (TQM). Ferramentas para o controle e melhoria da qualidade. Gestão 
de estratégias de qualidade e melhoria; Sistemas de medição e desempenho. Qualidade do 
projeto ao produto.” Prof. Raphael Schlickmann informa que a Prof.ª Márcia Barros de Sales irá 
propor uma outra ementa para a disciplina Administração e Análise Ergonômica do trabalho. 
Colocado em discussão. Nada declarado. Em votação. Aprovado por unanimidade. 3.6. Exclusão 
da disciplina optativa CAD7102 Formação Profissional Sustentabilidade. Prof. Raphael 
Schlickmann explica que a disciplina em questão era obrigatória até 2019/2 e foi unida com a 
CAD7101 para formar a CAD7105. A disciplina não é mais ofertada, porém continua 
aparecendo no Controle Curricular dos alunos como optativa. Excluindo a disciplina, esse 
problema não ocorrerá mais. Não houve discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Outros assuntos. O presidente informou que irá enviar a ata para que todos assinem e será 
enviada a ata de 14 de outubro/2019 para aqueles que não assinaram, pois precisam encaminhar 
ao DEN/PROGRAD. 
  
 
 
 
 
 
   Raphael Schlickmann Schlickmann    Daniela de Oliveira Massad 
           Presidente do Colegiado        Secretária do Colegiado 
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