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ATA N. 140 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 06 de 
novembro de 2020, às 14 horas, por 
videoconferência. 

 
Ao sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio de 
videoconferência, reuniu-se o Colegiado do Curso de Graduação em Administração, convocado 
por meio do Ofício Circular nº 012/2020/CCGCAD/CSE, com a presença dos senhores: 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 
Moraes Ocke, 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, 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. 1. Aprovação da ata 139. O professor Raphael Schlickmann explicou que a ata 
139 já havia sido assinada, pois foi necessário enviar ao DEN/PROGRAD com a solicitação das 
alterações curriculares, mas está fazendo a aprovação para seguir o protocolo. Colocado em 
discussão, nada declarado. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 2. Informes. A 
presidência inicia os informes falando sobre o processo de Transferências e Retornos aberto no 
período do dia cinco a treze de novembro e cujo resultado sai no dia quatorze de dezembro. Ele 
diz que foram disponibilizadas dez vagas para o curso do período diurno e três para o do 
noturno, equilibradas entre os incisos contemplados no Edital e que assim que tiver um 
resultado, trará para homologação do Colegiado de Curso numa próxima reunião. Em seguida, a 
presidência informa sobre a participação da Coordenação do Curso nas lives organizadas pela 
Coperve. O terceiro informe é sobre a eleição da Coordenação do Curso, cuja nova data foi 
informada por e-mail aos representantes, sendo marcada para dia primeiro de dezembro por 
questões burocráticas de alguns requisitos que deveriam caminhar em conjunto, mas como isso 
não ocorreu, acabou sendo remarcada. O professor Raphael Schlickmann informa que todos 
devem receber um e-mail informando da votação que será das 9 às 16 horas, mas que haverá 
várias outras eleições anteriores em que os representantes do Colegiado poderão participar e 
então já saberão como funciona. No informe seguinte, a presidência explica que a eleição da 
Coordenação do Curso acabou coincidindo com a alteração dos membros do colegiado e que 



 2

houve uma preocupação, pois ao marcar a data é necessário informar os nomes dos votantes e 
por isso o Colegiado atual teve a prorrogação do mandato até dia nove de dezembro, ou seja, 
após as eleições, para em seguida entrar em vigor o mandato do novo Colegiado. O outro 
informe da presidência diz respeito ao novo currículo do curso de Administração que estava 
sendo discutido por comissão formada por alguns integrantes do NDE, mas que houve uma 
parada porque as novas diretrizes curriculares nacionais para o Curso de Administração estavam 
para ser aprovadas no Ministério da Educação e preferiu-se aguardar a definição final. Professor 
Raphael Schlickmann abre para outros informes. O professor Fred Leite Siqueira cumprimenta a 
todos e informa que está aberto o período de inscrição para seleção de professores do curso de 
Administração EaD para o próximo semestre e convida os professores a participarem. Em 
seguida, o professor Ferd Leite Siqueira falou da parceria existente entre os cursos de 
Administração EaD e presencial, em que os alunos do presencial têm feito disciplinas no EaD e 
que, em se mantendo o ensino não presencial por causa da pandemia no próximo semestre, foi 
sugerido na reunião do curso EaD de estender essa parceria possibilitando também que os alunos 
do curso EaD façam disciplinas no curso presencial. A seguir, a professora Helena Kuerten de 
Salles Uglione informa que a Coordenação de Trabalho de Curso tem desenvolvido alguns 
vídeos tutoriais e algumas salas de atendimento individual para esclarecimento de dúvidas e pede 
aos professores para lembrarem aos estudantes que o prazo de solicitação da banca é até a 
próxima segunda-feira. Ela explica que houveram algumas mudanças nos procedimentos, mas 
que está correndo tudo bem, mencionando a questão da montagem da banca ser feita pelo 
orientador atualmente. Sobre o informe do professor Fred Leite Siqueira, o professor Raphael 
Schlickmann diz que pretende manter a parceria com o Curso de Administração EaD e apoiar a 
iniciativa dele, e também parabeniza a professora Helena Kuerten de Salles Uglione pelo 
trabalho na Coordenação de TC, cuja montagem das bancas sempre foi um problema, mas com 
os orientadores indicando a banca, está sendo bem tranquilo, e dessa forma a Coordenação de TC 
pode dedicar mais tempo para orientar os alunos. 3. Ordem do dia. 3.1. Indicação dos 
membros do Núcleo Docente Estruturante. O Presidente diz que no próximo dia 09 de 
novembro vence o mandato dos membros do Núcleo Docente Estruturante, que devem ser 
indicados pelo Colegiado do Curso, segundo as normativas da UFSC. O professor Raphael 
Schlickmann apresenta os nomes dos atuais membros do NDE e explica que com exceção do 
professor Rolf Hermann Erdmann, que está afastado por licença médica, todos os demais 
membros têm atuado fortemente no Núcleo Docente Estruturante e sugere a manutenção destes 
também por haver uma boa representação das grandes áreas da Administração, mas nota que 
falta uma representação da área de Marketing, sugerindo a indicação do professor Marco 
Antônio de Moraes Ocke. A presidência diz que conversou os membros atuais do NDE, os quais 
desejam continuar, sendo necessário confirmar apenas a participação do professor Marco 
Antônio de Moraes Ocke. A presidência também questiona se alguém tem alguma outra 
indicação e não havendo, sugere a votação da manutenção dos nomes atuais e a substituição do 
professor Rolf Hermann Erdmann pelo professor Marco Antônio de Moraes Ocke. Colocado em 
votação. Aprovado por unanimidade. 3.2. Avaliação do ensino não presencial. O professor 
Raphael Schlickmann relembra que na última reunião do Colegiado de Curso foi definido um 
questionário de avaliação do ensino não presencial a ser enviado para os estudantes do curso, 
cujas respostas já foram encaminhadas aos professores do curso, apontando que, dos professores 
presentes na reunião, apenas os professores Fred Leite Siqueira e Silvia Martini de Holanda não 
receberam, por não lecionarem no curso. Professor Raphael Schlickmann faz uma breve 
apresentação do relatório com os resultados da avaliação e diz que ao final do questionário havia 
um campo para os alunos fazerem algum comentário, e que, quando os alunos decidiam se 
manifestar, mencionavam apenas aspectos negativos como excesso de atividades e falta de 
flexibilidade ou apresentavam comentários evasivos, desqualificando os professores. Em 
seguida, a presidência também informou que foi realizada uma roda de conversa com os 
professores do curso no dia vinte e três de outubro, com a participação de vinte e cinco 
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professores, e que as questões levantadas foram a baixa participação dos estudantes com 
perguntas, que não deixam suas câmeras ligadas, não falam e eventualmente escrevem alguma 
coisa no chat de conversa, tornando a aula um pouco monótona e cansativa; e como a 
participação dos estudantes na pesquisa também foi baixa, com poucas reclamações por 
disciplina, o retorno dos alunos não era representativo. Aberto para discussão. Professor Marcelo 
Menezes Reis diz que todo semestre faz uma enquete de avaliação das disciplinas que ele 
ministra e a participação é sempre baixa, porque os alunos pensam que não adianta responder às 
questões, pois, segundo eles, o professor não vai mudar a forma de dar a aula devido ao resultado 
da pesquisa. O professor Marcelo Menezes Reis também falou da falta de participação nas aulas 
e que muitos alunos não colocam nem foto no perfil do Moodle, que os professores precisarão 
aperfeiçoar o modelo de ensino não presencial, pois talvez continue assim até meados de 2021. 
Professor Raphael Schlickmann diz que essa questão dos estudantes acharem que nada vai mudar 
sempre foi um problema e o instrumento de avaliação também precisa ser revisto, mas os 
professores precisam continuar enfatizando a importância da participação dos alunos. Professora 
Helena Kuerten de Salles Uglione disse que são necessários dois mecanismos, o de incentivar os 
alunos a participarem e o outro de buscar formas de aproveitar as respostas, definindo o que 
fazer com elas, pois verifica uma ausência de mecanismos no curso, que tem um corpo 
qualificado de professores, mas é necessário se adaptar a novas metodologias e repensar o ensino 
e que se isso se tornar um hábito no curso será um sinal de mudança para os alunos. Professora 
Helena Kuerten de Salles Uglione também reforçou a ideia da necessidade de uma coordenação 
de ensino para apoiar o trabalho dos professores e a necessidade de haver um planejamento de 
iniciativas partindo do NDE ou do curso de Administração para proporcionar instrumentos que 
ajudem o docente. Professor Raphael Schlickmann diz que a professora Helena Kuerten de 
Salles Uglione já havia feito essa colocação no ano passado e que em função disso foi realizada 
uma formação com os docentes em março de 2020 e a ideia da coordenação do curso era que 
essa iniciativa ocorresse de forma semestral, sendo importante enfatizar para que se lembrem de 
fazer essa capacitação dos docentes no próximo semestre, demonstrando que estão preocupados 
com a qualidade do ensino e melhoria do ensino-aprendizagem ofertado aos alunos. 3.3. Outros 
assuntos. A presidência questiona se alguém tem algum outro assunto para tratar. Não havendo 
manifestação dos presentes, o professor Raphael Schlickmann reitera que ele e a professora Ani 
Caroline Grigion Potrich são candidatos únicos à coordenação do curso de Administração, se 
colocando à disposição para trabalhar e fazer o melhor para o curso de Administração. A 
professora Ani Caroline Grigion Potrich agradece e pede o apoio de todos. Professor Raphael 
Schlickmann reafirma a necessidade de que todos votem, agradece a presença de todos e dá por 
encerrada a reunião. 
 
 
 
 
 
 
 
   Raphael Schlickmann Schlickmann    Daniela de Oliveira Massad 
           Presidente do Colegiado        Secretária do Colegiado 


