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ATA N. 141 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 10 de 
dezembro  de  2020,  às  14  horas,  por 
videoconferência.

Ao  décimo  dia  do  mês  de  dezembro  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  032/2020/CGADM/CSE,  com a  presença  dos  senhores:  Ani 
Caroline Grigion Potrich, Subcoordenadora do Curso de Graduação em Administração, Allan 
Augusto  Platt,  Coordenador  de  Estágios  do  Curso  de  Graduação  em Administração,  Helena 
Kuerten  de  Salles  Uglione,  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,  Márcia  Barros  de  Sales, 
representante do Departamento de Ciências da Administração, Fred Leite Siqueira, representante 
do Centro Socioeconômico, Daniela de Oliveira Massad, representante da Secretaria Integrada 
de Graduação do Centro Socioeconômico, Virgínia Silva Rodrigues, representante do Centro de 
Ciências Físicas e Matemáticas, Eduardo Aquino Hübler, representante do Conselho Regional de 
Administração,  Thiago  Henrique  Almino  Francisco,  representante  do  Conselho  Regional  de 
Administração,  Ana  Clara  Tripoloni  de  Souza,  representante  discente,  Luiz  Felipe  de  Oliva 
Maya Dourado, representante discente, Marcelo Gorges Machado, representante discente, 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 140.  Colocado  em discussão,  nada  declarado.  Colocado  em votação. 
Aprovado por unanimidade.  2. Informes. O professor Raphael Schlickmann inicia os informes 
falando que terá que se ausentar durante dez minutos e a Professora Ani Caroline Grigion Potrich 
irá assumir a presidência da sessão nesse período. Passando para os outros informes, o presidente 
diz que estão iniciando o mandato dos novos membros do Colegiado do Curso de Administração, 
cujo mandato se iniciou em 02 de dezembro de 2020 e vai até dia 02 de dezembro de 2022. Ele  
agradece  a  todos  pelo  aceite  em participar  do  Colegiado  e  realiza  a  leitura  dos  nomes  dos 
membros, solicitando que estes abram sua câmera e se apresentem para que possam se conhecer. 
Ao se apresentar, o representante discente Marcelo Gorges Machado informa que irá assumir a 
nova gestão do Centro Acadêmico do Curso de Administração, ao lado da colega Ana Clara 
Tripoloni  de  Souza,  como  vice-presidente.  O  professor  Raphael  diz  que  vai  se  ausentar 
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rapidamente e a professora Ani Caroline Grigion Potrich assume a presidência da reunião dando 
continuidade às apresentações dos membros do Colegiado. Após a apresentação dos membros 
presentes, a professora Helena Kuerten de Salles Uglione informa que estão abertas as inscrições 
do Edital  do Prêmio Nader dos dias 05 a 15 de dezembro. Professora Ani Caroline Grigion 
Potrich informa algumas datas importantes do Calendário Acadêmico 2020.2 e que será feita a 
oferta  de algumas disciplinas  optativas  pelo curso.  Professor Raphael  Schlickmann retorna à 
reunião faz alguns informes sobre a menção “P”,  que não se aplica  à realidade do curso de 
Administração, sobre o evento da PROGRAD referente à avaliação do período de ensino não 
presencial, onde foi levantado questionamento sobre o prazo para o cancelamento de matrícula, e 
sobre as datas de formatura, que ainda não foram definidas, mas que provavelmente ocorrerão a 
partir de fevereiro. Por fim, o presidente parabeniza a coordenação de TC pelo andamento das 
atividades em que houve alteração no formato em meio à pandemia e tem funcionado muito 
bem, segundo ele. A professora Helena Kuerten de Salles Uglione agradece e diz que percebe 
que o fato de ser remoto facilita a composição da banca. Após os informes, a presidência passa 
para os assuntos da ordem do dia. 3. Ordem do dia: 3.1. Homologação do resultado da Eleição 
para a  coordenação do curso de Administração realizada em 01/12/2020.  O presidente faz a 
leitura da ata da eleição. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 
3.2. Homologação do resultado do processo de transferências e retornos 2020/2. O presidente 
informa que não houve candidatos classificados no processo, em que tem como critérios oito 
disciplinas que os alunos deveriam ter cursado, mas a maioria dos candidatos não atendia metade 
dos critérios. Não houve discussão. Colocado em votação a homologação do resultado, aprovado 
por unanimidade. 3.3. Indicação de nomes para Comissão para o estabelecimento de regras e 
critérios para os processos de transferências e retornos futuros. O presidente faz uma explicação 
inicial  dos  critérios  das  disciplinas  e  em seguida  apresenta  um quadro com o percentual  de 
ocupação das vagas oferecidas para Transferências e retornos no decorrer dos anos, em que nota-
se que as vagas não são totalmente ocupadas e gera preocupação; faz também uma comparação 
com outros cursos do CSE, verificando que as vagas também não são totalmente ocupadas e 
sugere indicar  dois a três nomes para compor uma comissão para estabelecer  regras para os 
próximos processos de seleção de Transferências e retornos. Aberto para discussão. Professor 
Thiago Henrique Almino Francisco informa que se tem observado uma diminuição no número 
de  ingressantes  na  área  e  um  aumento  no  número  de  transferências  da  área  para  cursos 
tecnológicos, que são mais rápidos no acesso ao mercado de trabalho, e diz que faz muito sentido 
a revisão dos critérios, se colocando à disposição para ajudar. Professora Ani Caroline Grigion 
Potrich  sugere  a  indicação  da  professora  Andressa  Sasaki  Vasques  Pacheco.  Colocado  em 
votação a indicação dos nomes do professor Thiago Henrique Almino Francisco e da professora 
Andressa Sasaki Vasques Pacheco. Aprovado por unanimidade. 3.4. Indicação de nomes para 
Comissão  responsável  pela  elaboração  do  Regimento  Interno  do  Curso  de  Administração. 
Professor Raphael Schlickmann explica que, recentemente, foi aprovado o Regimento do Centro 
Socioeconômico,  colocado  em vigor  a  partir  do  dia  29  de  julho  de  2020,  onde  havia  uma 
determinação relativa ao Regimento do Curso, cujo prazo seria até o final de fevereiro de 2021, 
mas que devido à pandemia, entende-se que o prazo pode ser prorrogado. O presidente diz que 
pensou juntamente com a professora Ani Caroline Grigion Potrich em ter um representante dos 
estudantes, um representante dos técnicos e dois representantes dos professores. Colocam-se à 
disposição a discente Ana Clara Tripoloni de Souza, a técnica administrativa Daniela de Oliveira 
Massad e a professora Helena Kuerten de Salles Uglione. Colocado em votação. Aprovado por 
unanimidade.  Professora  Ani  Caroline  Grigion  Potrich  informou  que  a  professora  Andressa 
Sasaki Vasques Pacheco aceitou participar da Comissão sobre os critérios para transferências e 
retornos  e  a  professora  Márcia  Barros  de  Sales  também  se  ofereceu  para  participar.  3.5. 
Estabelecimento de prazos para aprovação dos Planos de Ensino 2020/2. A presidência sugere 
que haja  uma indicação de data  para entrega  dos  planos de ensino para meados do mês de 
janeiro. Professor Bernardo Meyer diz que não seria bom sugerir que os professores trabalhem 
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nas férias. Professor Marcos Abilio Bosquetti questiona se já tem um calendário com as datas 
oficiais para que possam planejar as aulas e sugere que seja feita uma força tarefa para que os 
professores entreguem os planos antes das férias. Professora Virgínia Silva Rodrigues informa 
que no Departamento de Matemática o prazo é até dia 18 de dezembro. Professora Márcia Barros 
de  Sales  expõe  que  ouviu  reclamações  de  alunos  sobre  planos  de  ensino  que  não  tinham 
cronograma e não estavam de acordo com o que foi definido pelo NDE e colegiado do curso. O 
presidente sugere deliberar para entrar em contato com a PROGRAD e DAE e posteriormente 
consultar  os  membros  por  e-mail  para  definirem os  prazos.  3.6.  Resultados  do  processo  de 
Avaliação  Institucional  2019/2.  O  presidente  diz  que  fará  uma  apresentação  preliminar  dos 
resultados  do processo  de Avaliação  Institucional  2019/2,  mas  que  será  necessário  dar  uma 
aprofundada  nos  números,  numa  próxima  reunião.  Ele  informa  que  houve  um aumento  na 
participação dos alunos no processo de avaliação, talvez devido à divulgação e ao incentivo para 
participação. Ao final da apresentação, o presidente diz que as informações são muito subjetivas 
e que será necessário se aprofundar melhor no significado dos dados e comparar com semestres 
anteriores, e a partir disso, definir planos de ação. Professor Thiago Henrique Almino Francisco 
diz que aproveitaram espaços na semana acadêmica para divulgar os resultados e discutir com os 
alunos. Professor Raphael Schlickmann diz que tem sido feito um esforço para divulgar entre os 
alunos a importância da participação. O discente Marcelo Gorges Machado diz que é um desafio 
aumentar essa participação, mas que vê com otimismo as novas estratégias de divulgação, e que 
a coordenação e o Centro Acadêmico poderiam fazer uma divulgação mais unida, para melhorar 
os resultados. 3.7. Programa de Acolhimento de Calouros 2020/2. O presidente diz que desde 
2018 o curso de Administração tem feito um Programa de Acolhimento de Calouros diferenciado 
dos  outros  cursos  do  CSE,  mas  que  devido  à  pandemia  algumas  atividades,  como  o 
apadrinhamento  de  calouros,  não  puderam  ser  realizadas  da  melhor  maneira.  O  presidente 
questiona se alguém tem alguma sugestão para o programa e a discente Ana Clara Tripoloni de 
Souza pergunta se será realizado um Fica a Dica virtual com os estudantes. O professor Raphael  
Schlickmann diz que tudo que é feito no programa presencialmente, será adaptado para o virtual,  
na medida do possível.  Professora Ani  Caroline  Grigion  Potrich  sugere de dar  uma atenção 
especial  com  um  treinamento  simplificado  sobre  o  uso  do  Moodle.  3.8.  Seminário  de 
Desenvolvimento Docente da Administração 2020/2. O presidente diz que lembra da professora 
Helena Kuerten de Salles Uglione sugerir uma semana de formação continuada semestral para os 
professores do curso e que foi feita uma primeira iniciativa no início do semestre 2020.1, em 
março, pedindo sugestões dos representantes para o que pode ser feito no próximo semestre. 
Professora  Ani  Caroline  Grigion  Potrich  diz  que  verá  juntamente  com a  professora  Helena 
Kuerten de Salles Uglione a possibilidade da participação do SEBRAE novamente e sugere a 
colaboração dos professores com sugestão de temas. Professor Raphael Schlickmann agradeceu 
a participação de todos durante todo o ano e deu por encerrada a reunião.

   Raphael Schlickmann Schlickmann Daniela de Oliveira Massad
           Presidente do Colegiado    Secretária do Colegiado
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