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ATA NÚMERO 126 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO

Ata da Sessão Ordinária do Colegiada do Curso de
Graduação em Administração, realizada no dia 06 de
março de 2019, às 14h30min horas, na sala de
reuniões dos Conselhos.
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Aos sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, às quatorze horas e trinta
minutos, na sala de reuniões dos Conselhos, reuniu-se o Colegiado do Curso de Graduação em
Administração, por convocação direta, com a presença. dos senhores professores/conselheiros:
Edgar Bisset Alvarez, Marco Antonio de Moraes Ocke, Martin de la Martiniére Petroll, Paulo
Otolini Garrido, Pedro Antânio Meio, Renê Birochil Marmelo:Menezes Reis, Silvia Martini de
Holanda, Raphael Schlickmam. Ato contínuo, o coordenador Raphael Schlickmam submeteu à
apreciação a ordem do dia. Não havendo manifestações, deu continuidade à sessão, apresentando
os seguintes itens de pauta: 1. Aprovação da Ata 125 (reunião anterior) 2. (Informes: a) ENADE
2018; b) Semana de recepção e integração do Curso de Administração 2019/1 ; c) Apresentação
dos novos representantes discentes do colegiado do curso; d)Formatura do curso de
Administração 201 8/2; e) Feedback da discussão da agenda de trabalho para reforma curricular
(NDE); f) Angrad; g)Outros; 3. Ordem do dia: 3.1. Revisão do Horário/fase disciplina
CAD7715; 3.2. Revisão da ementa das disciplinas CAD7103, CAD7302, CAD7808 e alteração
no nome da disciplina CAD7808; 3.3 Ajuste no currículo em relação às sugestões das gases em
que os estudantes devem requerer optativas (em ftlnção das últimas atualizações curriculares);
3.4.Criação da atividade complementar CAD7712 --Participação em agências de intercâmbio e
mobilidade estudantil; 3.5.Revalidação de Diploma Processo n'23080.077095/201 8-40. Relator:
Prof. Dr. Martin de La Martiniére Petro11; 3.6.Processo de solicitação de Prazo, n'
23.080.062708/201 8-44, Relator Prof. Dr. Paulo Otolini Garrido; 3.7. Pedido de prorrogação de
prazo. Processo n' 23080.057032/201 8-77. Relato pela Coordenação; 3.8. Posicionamento do
Colegiado do curso sobre a criação do Departamento de Gestão Aplicada DGA. O presidente
do colegiado, o Prof. Raphael Schlicjcmam, abriu os trabalhos e agradeceu a presença de todos.
Em ato continuo, solicitou a inversão da ordem do dia, solicitando o item 3.5 como prioridade a
pedido do professor relator do processo o qual foi aprovado por todos os presentes. Neste ato o
Prof. Dr. Martin de La Martiniére Petroll começou a relatar o processo de Revalidação de
Diploma n'23080.077095/2018-40 do requerente Gustavo Guilherme Back, lendo os dois
pareceres constantes do citado processo. Ao final colocou que a comissão que analisou o
processo, presidida pelo relator, é favorável ao pedido do requerente. Após discussão onde o
Prof. Garrido questionou sobre a fomla utilizada pela UFSC para verificar a veracidade da
documentação a quem o Prof. Raphael destacou que a comissão não recebe a documentação
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original, outro setor veriHlca a documentação e encaminha para análise o que foi reafirmado pelo
Prof. Pedro Meio, colocou-se em votação, sendo aprovado por unanimidade.. Encerrado o item
3.5 seguiu-se para o item 1 : Aprovação da Ata 125 (reunião anterior). O prof. Raphael destacou
que a presente gestão está empenhada em divulgar as alas das reuniões do colegiado no site.
Iniciando com as do ano de 201 8. Neste ato colocou-se em votação a Ata 125 a qual foi aprovada
por unanimidade. O Prof. Renê pede a palavra e destaca que a presente reunião não possui o
quórum para votação do item seguinte, com a saída do Prof. Dr. Martin de La Martiniére Petroll.
Em decorrência da falta de quórum o prof. Raphael encerra a reunião e avisa que será remarcada
para sexta-feira ou segunda-feira à tarde, conforme consulta. Em seguida, a presidência dos
trabalhos agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu,
Christine Pereira, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
demais membros. Florianópolis, 06 de março de 2019.


