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ATA N. 125 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 05 de
novembro de 2018, às 14 horas e 30 minutos, no
mini auditório do Departamento de Ciências da
Administração (CAD), sala 117, bloco D do Centro
Socioeconômico.
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Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, no
mini auditório do Departamento de Ciências da Administração (CAD), sala 117, bloco D do
Centro Socioeconômico, reuniu-se o Colegiado do Curso de Graduação em Administração,
convocado por meio do Memorando Circular n. 04/2018/CCGCAD, com a presença dos
senhores conselheiros: Helena Kuerten de Salles Uglione, representante do Departamento de
Administração, Marco Antônio de Moraes Ocke, representante do Departamento de
Administração, Martin de La Martiniére Petroll, representante do Departamento de
Administração, Paulo Otoline Garrido, representante do Departamento de Administração, Renê
Birochi, representante do Departamento de Administração, Pedro Antônio de Melo,
representante do Departamento de Administração, Cibele Barsalini Martins, representante do
Departamento de Administração e 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.
Ato contínuo submeteu à apreciação a ordem do dia. Prof. Raphael informou sobre a presença e
participação dos discentes representantes do Centro Acadêmico de Administração – CAAD, Yuri
Daniel e João Piske, bem como dos professores do CAD Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda,
Coordenador de Extensão e da Profª. Andressa Sasaki Vasco Pacheco, sendo estes convidados
para apresentar dois dos pontos da pauta. Não havendo manifestações, deu continuidade à
sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da
sessão anterior. A ata da reunião ordinária 124, realizada em 18 de setembro de 2018, foi
aprovada por unanimidade. 2. Informes. a) ENADE 2018. O Prof. Raphael informou sobre a
realização do ENADE em 2018 e das ações de comunicação aos alunos que estão sendo
desenvolvidas pela Coordenação. Prof. Paulo Garrido, questiona sobre as ações que estão sendo
feitas sobre o ENADE, disse estar preocupado com a falta de interesse dos alunos e que os
professores deveriam ser mais participativos para melhorar esta situação. b) O prof. Raphael
informou sobre os ajustes de inconsistências constatadas no currículo do curso de Administração,
como diferenças de cargas horárias nos dois turnos em que o curso é ofertado, ausências de prérequisitos, entre outras, após um estudo realizado o qual foi encaminhado ao Departamento de
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Ensino da PROGRAD e, após, ao Departamento de Ensino – DAE para as devidas providências
e ajustes. c) O Prof. Raphael e o discente Marcos informaram sobre o sucesso da Semana
Acadêmica do Curso de Administração realizada em 2018/2. d) O prof. Raphael informou sobre
o lançamento do site do Curso de Administração colocado no ar a partir do final do mês de julho
de 2018. e) Prof. Pedro Melo solicita aos membros do colegiado, que verifiquem as
inconsistências relacionadas ao patrimônio, que estão em seus nomes. Não havendo mais
comunicações deu sequência à reunião. 3. Curricularização da Extensão. Prof. Rogério
Lacerda, atual Coordenador de Extensão do CAD, a convite do Coordenador do Curso, fez uma
apresentação falando sobre o tema, bem como apresentando sugestões que poderiam vir a ser
implementadas a critério do NDE e do colegiado. Prof. Paulo Garrido tirou algumas dúvidas
sobre as sugestões apresentadas. Prof. Renê elogiou a iniciativa, embora ponderou sobre o a
importância da teoria para embasar a prática. A proposta ficou de ser melhor analisada pelo NDE
e após pelo colegiado do curso para eventualmente viabilizar um piloto de uma das sugestões
apresentadas ainda no semestre 2019/2, o que para tanto exigiria uma tramitação ainda na
primeira metade do semestre 2019/1. 4. Ajustes e atualizações na Resolução 01/SCCAD/2011,
que trata do regulamento das atividades Complementares. Profª. Andressa Pacheco,
presidente de comissão formada ainda pelos professores Marcos Bosquetti e Márcia Sales do
CAD, apresentou de forma resumida ao ajustes e atualizações da referida Resolução. O discente
Yuri sugeriu que se colocasse um teto de horas aos estágios. Profª. Helena sugeriu um teto de
108 horas, sem limite de contratos no que diz respeito as horas de estágio. Foi votado e aprovado
por unanimidade. 5. Indicação dos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), do
curso de Administração. Prof. Raphael comunica que a portaria vigente vence no dia
08/11/2018 e solicita a indicação de novos membros. Foram indicados os nomes dos Professores
Helena Kuerten de Salles Uglione, Evelize Welzel, Rudimar Antunes da Rocha, Pedro Antônio
de Melo, Renê Birochi, Raphael Schlickmann, Rosália Barbosa Lavarda, Ani Caroline Grigion
Potrich e Rolf Hermann Erdmann. Colocada em votação a indicação foi aprovada por
unanimidade, porém com a ressalva de consultar os professores que foram indicados, mas não
estavam presentes. 6. Proposta de Alteração da Resolução nº 01/SCCAD/2018, que
Normatiza a quebra de pré-requisitos. Prof. Raphael faz um relato sobre o assunto e sugere a
alteração do Art. 3, retirando-se a exigência de 90% da integralização curricular e mantendo-se
apenas a condição de formando visto que na prática tem havido choque com a carga horária
mínima semanal que o estudante precisa cumprir no semestre. Colocado em discussão a proposta
foi aprovada por unanimidade. 7. Sugestão de encaminhamento para a reforma Curricular
do Curso de Administração. Prof. Raphael solicitou sugestões de encaminhamentos para
atualização do currículo do curso de Administração. Professores Cibele e Martin, sugeriram que
as discussões iniciem no âmbito do NDE. A sugestão foi votada e aprovada por unanimidade. A
presidência agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Raphael Schlickmann
Presidente do Colegiado

Ana Paula Peres
Secretária do Colegiado
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