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ÀTA N. 127 DA SESSÃO ORDnqÁRiA DO COLEGiADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM ADMnqiSTRAÇAO

Ata da Sessão Ordinária do Colegiado do Curso de
Graduação em Administração, realizada no dia 1 1 de
março de 2019, às 14 horas e 30 minutos, no mini
auditório do Departamento de Ciências da
Administração (CAD), sala 1 17, bloco D do Centro
Socioeconómico.
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Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, no
mini auditório do Departamento de Ciências da Administração (CAD), sala 1 17, bloco D do
Centro Socioeconómico, reuniu-se o Colegiado do Curso de Graduação em Administração,
convocado por. meio do Memorando Circular n. 002/2019/CCGCAD, com a presença dos
senhores conselheiros: Helena Kuerten de Salles Uglione, representante do Departamento de
Administração, Fred Leite biqueira Campos, representante do CSE, Marco Antânio de Moraes
Ocke, representante do Departamento de Administração, Marmelo Menezes Reis, representante
do Centro Tecnológico, Silvia Martini de Holanda, representante do Centro de Ciências Físicas e
Matemáticas, Rolf Hermann, representante do Departamento de Administração, Evelize Wezel,
representante do Departamento de Administração, Ani Caroline Potrich, representante do
Departamento de ' Administração, Marcos Abilio Bosquetti, representante do curso de
Administração, sob a Presidência do Professor Raphael Schlickmann, Coordenador do Curso de
Graduação em Administração. O prof. Rolf/erdmann, retirou-se da reunião às 15.15min e foi
substituído, pela sua suplente, Cibele Barsalini Martins. Havendo quórum, a Presidência
cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Sendo apreciados os seguintes itens de pauta: l.
Apreciação e aprovação da ata da sessão anterior. A aprovação da ata da reunião ordinária n'
126, realizada em 06 de março de 2019, foi transferida para a próxima reunião, pois a maioria
dos presentes não esteve na reunião a que se a ata n'126. 2. Informes. a) ENADE 2018. O prof.
Raphael infomtou sobre o número total de inscritos no ENADE: 1 87 no total, sendo que 26 não
fizeram a prova e/ou não preencheram o questionário do estudante. .b) Semana de Recepção e
Integração do Curso de Administração 2019/1. O prof. Raphael informou sobre a semana de
integração e os procedimentos adotados. c) Apresentação dos novos representantes discentes do
colegiado do curso.,Os membros não compareceram. d) Formatura do curso de Administração. (llJ
prof. Raphael agradeceu a todos que contribuíram para a fomlatura dos alunos do ano de 201 8/2. \
e) Feedback da discussão da agenda de Trabalho para reforma curricular (NDE). Prof'. Helena
relatou sobre a retomada da agenda de trabalho da reforma curricular, onde serão feitos grupos
de trabalhos e reuniões durante todo o ano. í) Angrad. Prof. Raphael fala sobre o valor para
filiação na Angrad e consulta sobre o interesse do colegiada em. manter a filiação já que él.do colegiada em. manter a
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necessário ir atrás dos recursos para pagar a filiação, recursos que normalmente são obtidos via
CAD. Prof. Fred diz achar interessante manter a participação da UFSC na Angrad,
principalmente quando houver atividades que estejam relacionadas ao trabalho desenvolvido
pelo curso de Administração. Professores Rola,, Helena e Marcos também manifestaram-se
favoravelmente à filiação. O prof, Raphael Hlcou de buscar apoio para manutenção da filiação do
curso à referida associação. g) Outros. Não havendo outros informes seguiu-se à Ordem do dia.
3.Ordem do Dia. 3.1) Revisão da Ementa das Disciplinas CAD7103, CAD7302, CAD7808 e
alteração no nome da disciplina CAD7808. Relato pela Coordenação. Serão votadas as propostas
de reforma, já com avaliações do NDE. Não será.discutida a disciplina CAD7103, pois tem que
voltar ao NDE. CAD7302. Colocada em Discussão..Prof' Helena diz que a atualização se faz
necessária, pois o nome àtual da disciplina, nada tem a ver com o conteúdo da mesma. A redação
posta em votação foi a seguinte: "As origens e as interfaces do conceito de sociedade civil no
campo da administração. A constituição da sociedade civil na contemporaneidade e as suas
novas formas organizacionais: Eixos estruturantes: esfera pública, gestão democrática,
participação, ação coletiva, bem comum e auto-gestão. As organizações contemporâneas da
sociedade civil brasileiras nas suas mútuas interações com o mercado e o Estado, suas ações e
institucionalizações. Estudos de práticas organizacionais das organizações da sociedade ci'Kil:
economia social e solidária, comércio justo, capital social, cooperativismo solidário e finanças
solidárias". Aprovado por unanimidade. CAD7808. A redação posta em votação foi a seguinte:
"Política Pública como campo de estudo. Modelos de análise de políticas públicas. Estudos de
práticas- de políticas públicas", O nome da disciplina passa a ser denominada: . "Gestão de
Políticas Públicas", tendo como pré-requisito a disciplina CAD7715. Colocado em Discussão e
nada acrescentado. Aprovado por unanimidade. 3.2. Ajuste no currículo em' relação às sugestões
das fases em que os estudantes devem requerer optativas (em filnção das últimas atualizações
curriculares). Relato pela coordenação. Prof, Raphael explica o que acontece, quanto aos espaços
não preenchidos nos currículos dos alunos. Colocado em discussão, nada acrescentado. Col(içado
em aprovação, aprovado por unanimidade. 3.3 Criação da atividade complementar CAD7712,
Atividade Intemacional para estudos e/oü atividades de trabalho sem vínculo com a- UFSC.
Relato pela coordenação. Várias discussões foram feitas sobre a nomenclatura da disciplina.
Prof. Raphael disse que buscara mais informações sobre as atividades complementares. Ficou
para próxima reunião para reavaliação. 3.4 Processo 23080.0062708/201 8-47. Prorrogação de
prazo para conclusão de curso .de estudante Fabiana de Quadros Correa. Relator: Prof. Dr. Paulo
Otolini Garrido. Prof. Raphael -Éàatilo-leu o parecer em filnção da ausência do relator. Colocado
em discussão, prof. Evelize pergunta se existe resolução para este assunto e pede mais
explicações sobre quantos semestres faltariam para a aluna colar grau. Feitos os esclarecimentos,
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 3.5. Processo 23080.0062708/2018-47.
Prorrogaçãó de prazo para conclusão de curso do estudante Ricardo Gonçalves Gomes. Relator:
Prof. Dr. Pedro Antânio de Meio. Prof. Raphael lê o relatório produzido pelo relator do processo
em função da ausência do relator. Colocado em discussão. Os professores solicitaram mais
detalhes sobre o assunto e após esclarecimentos foi colocado -em votação. Aprovado por
unanimidade o parecer do relator pelo indeferimento do pedido de mais prazo para a conclusão
do curso. 3.6. Posicionamento do colegiado do curso sobre a criação do Departamento de Gestão
Aplicada - DGA. Prof. Raphael explica sobre o processo de abertura de um novo departamento e
por consequência do curso de Gestão Aplicada e diz que deseja basear o voto naquilo que. o
colegiado do curso decidir independente de quem estqa representando o colegiado, no dia da
votação, seja o coordenador ou o subcoordenador do curs?. Colocado em discussão, Prof.
Marcelo questiona sobre qual o motivo da abertura de um novo curso. Prof, Raphael diz que não
existe uma razão homogênea. Proa'. Evelize expõe sua opinião, dizendo que não há explicação
para tal pedido e só quem vai perder com esta situação, é o aluno, aHlrmando que esta solicitação
é totalmente pessoal, ressaltando que não é somente uma questão de voto, mas também de
justiHlcativa. Prof. Bosquetti
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apesar de não estar fazendo julgamentos, acha que a operacionalização do curso ficará
prqudicada. Colocado em votação, bica aprovado por unanimidade o voto contra a criação do
novo departamento. Professoras melena e Cibele também fizeram manifestações ~contrárias à
criação do departamento em função dos impactos negativos que poderia trazer. A
professora Evelize sugeriu que fossem levadas, junto com o voto, as justinlcativas que levou o
colegiado a votar contra a abertura do novo departamento, gendó elas: 1- Cem vagas perdidas por
ano. 2. Segundo a legislação da UFSC, não pode haver dois cursos com a mesma finalidade. 3.
Não existo critério desta separação que valide a expertise do curso. 4. A justificativa de clima
organizacional, não é justificativa.para criação do novo curso. 5. Sombreamento das disciplinas a
serem ofertadas no novo curso em relação às já ofertadas no curso de administração. O professor
Raphael manifestou que irá levar o voto do colegiado, bem como as justificativas do voto
quando. a matéria for votada no Conselho da Unidade, ressaltando que como representante do
colegiado votará conforme a decisão do colegiado. Nada mais a ser acrescentado, o presidente do
colegiado, Prof. Raphael Schlickmann, encerra a reunião, agradecendo a todos pela participação.

Presidente do Colegiado
Ana Pauta Pores

Secretária do Coleàiado


