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INFORMAÇÕES SOBRE MATRÍCULAS EM DISCIPLINAS ISOLADAS NOS 
CURSOS A DISTÂNCIA DE ADMINISTRAÇÃO (EAD) E ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA (EAD) – LEIA COM ATENÇÃO

Atenção:  essas  informações  não  são  relativas  ao  período  de  ajuste  dos  cursos 
presenciais que ainda serão divulgadas!

Prezados(as) estudantes, 

O  Ofício  Circular  nº  006/2020/PROGRAD  com  esclarecimentos  quanto  à  suspensão  de 
atividades acadêmicas em razão do combate ao COVID-19 veio a reiterar informações que já 
havíamos  repassado a  vocês,  mas  trouxe  uma novidade:  “Caso as(os)  estudantes  de cursos 
presenciais  pretendam  cursar  disciplinas  de  cursos  já  ofertados  na  modalidade  a  distância 
(Matemática, Português, Física, Biologia, Filosofia, Administração e Administração Pública), a 
aceitação de matrícula e eventual aproveitamento como integralização curricular dependerá de 
concordância da coordenação do respectivo curso pretendido, tratando o processo nos trâmites e 
procedimentos da Resolução 017/CUn/97”.

Considerando  que  os  cursos  que  são  originalmente  ofertados  na  modalidade  à  distância 
continuam ocorrendo normalmente;

Considerando que  existem limitações  em termos  de  estrutura  (especialmente  em termos  de 
quantidade de tutores disponíveis para atendimento aos estudantes);

Contatamos  as  coordenações  dos  cursos  de  Administração  e  de  Administração  Pública  na 
modalidade à distância para saber das possibilidades de conseguirmos matricular estudantes do 
curso presencial nas disciplinas atualmente ofertadas pelos respectivos cursos.

Sendo assim, mantendo a parceria que ocorreu no início deste ano, os dois cursos ofertaram 165 
(cento e sessenta e cinco) vagas no total, sendo 90 (noventa) vagas no curso de Administração e 
75 (setenta e cinco) vagas no curso de Administração Pública para os estudantes que desejarem 
cursá-las.

Nesse sentido, pedimos que até o dia 01 de agosto (sábado) os interessados preencham a Ficha 
de Inscrição.

Os critérios por ordem de prioridade para escolha dos estudantes tendo em vista o número  
limitado de vagas serão os seguintes:

I – Estudantes com matrículas mais antigas;
II – Estudantes com maior Índice de Aproveitamento Acumulado (I.A.A);
III – Estudantes com maior idade.

https://forms.gle/hMfQZx2CVS7gYshq8
https://forms.gle/hMfQZx2CVS7gYshq8
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Observação aos formandos 2020/1: estudantes que têm previsão para se formarem em 
2020/1  não devem se matricular nessas disciplinas, pois como os cursos à distância não 
foram interrompidos, eles já estão no semestre 2020/2, tornando impossível lançar notas 
de 2020/2 em histórico de estudantes que se formarão em 2020/1. 

Divulgaremos os alunos contemplados em cada disciplina até o dia 03/08 (segunda-feira) no 
site do curso de administração: administracao.ufsc.br 

Informamos que os estudantes devem estar cientes de que realizarão as atividades (incluindo 
provas)  bem  como  acompanharão  as  aulas  via  Moodle  (ead2.moodle.ufsc.br),  e,  caso  as 
atividades presenciais sejam liberadas pela universidade em momento futuro terão que realizar 
as provas no Polo presencial mais próximo à Florianópolis (São José-SC para as disciplinas do 
curso de Administração - EaD e Itapema-SC para as disciplinas do curso de Administração 
Pública - EaD). Além disso, devem estar cientes de que essas disciplinas só constarão em seu  
controle curricular no semestre 2020/2, pois os cursos em questão estão se matriculando já estão 
no referido semestre. 

Seguem  as  disciplinas  que  estão  sendo  ofertadas  pelos  cursos  de  Administração  –  EaD  e  
Administração Pública – EaD e que iniciam já na semana de 03/08/2020:

Curs
o

Disciplinas¹ Professores Vagas
Como as disciplinas poderão 
ser validadas?

CAD9112 - Administração 
Financeira II 

Profª. Ani Caroline 
Grigion Potrich 15

CAD7132 – Administração 
Financeira II 

CAD9123 - Administração 
Pública 

Prof. Raphael 
Schlickmann 15

Optativa

CAD9125 - Estratégia 
Mercadológica 

Prof. Marcelo Macedo
15

CAD7232 – Estratégia 
Mercadológica

CAD9135 - Empreendimentos e 
Modelos de Negociação

Prof. Rogério Tadeu 
de Oliveira Lacerda 15 Optativa

CNM9354 - Desenvolvimento 
Econômico 

Profª. Fabiana Araújo 
Diniz 15 Optativa

CNM9355 - Mercado de 
Capitais 

Prof. Filipe de Castro 
Quelhas 15

CNM7102 – Mercado de 
Capitais

CAD9158 - Negociação e 
Arbitragem A definir 15 Optativa
CAD9159 - Tecnologia e 
Inovação A definir 15 Optativa
CAD9160 - Gestão de Redes de 
Cooperação na Esfera Pública A definir 15 Optativa
CAD9167 - Gestão de 
Regulação A definir 15 Optativa
CCN9145 - Auditoria e 
Controladoria A definir 15 Optativa

Nota:  ¹As  ementas  das  disciplinas  podem  ser  acessadas  aqui (Administração  –  EaD)  e  aqui 
(Administração Pública – EaD)

https://uab.ufsc.br/administracaopublica/files/2016/04/CURRICULO_EAD_UAB_-_ADMINISTRA%C3%87%C3%83O_P%C3%9ABLICA_20171.pdf.pdf
https://uab.ufsc.br/administracao/files/2017/05/Curr%C3%ADculo-UAB5.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Aqui/administracao.ufsc.br
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Importante: no caso das disciplinas CAD9112 - Administração Financeira II, CAD9125 - 
Estratégia Mercadológica e CNM9355 - Mercado de Capitais, após finalizadas, os alunos 
que  quiserem  validá-las  como  obrigatórias  no  curso  presencial  terão  que  solicitar  de 
acordo com as    regras para validação de disciplinas  , pois a validação não é automática,   
tendo em vista que as disciplinas não constam como equivalentes no currículo do curso. 
Para as outras disciplinas, não é necessário pedir validação, pois serão automaticamente 
validadas como optativas.

Professor Raphael Schlickmann
Coordenador do Curso de Administração

Florianópolis, 30 de julho de 2020.

https://administracao.ufsc.br/validacao-de-disciplinas/

		2020-07-30T10:17:41-0300




