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ATA Nº 121 DA SESSÃO EXTRAODINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
Ata da sessão extraordinária do Colegiado do Curso de
Graduação em Ciências da Administração, realizada no dia 06
de abril de 2018, às 15:00 horas, na sala de reuniões da
Coordenadoria Integrada de Cursos do CSE.
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Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, na sala de reuniões
da Coordenadoria Integrada de Cursos do CSE da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniram-se o
membros do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências da Administração, convocados por meio de
instrumento convocatório encaminhado no dia 6 de abril de 2018. Estavam presentes os (as) professores
(as): Maurício Roque Serva de Oliveira, Evelize Weizel, Helena Kuerten de Salles, Fred Leite Siqueira
Campos, Raphael Schlickmann, Cibele Barsalini Martins, Mário de Souza Almeida, Marli Dias de Souza
Pinto, Marcelo Menezes Reis, Narbal Silva. A Sessão foi presidida pelo professor Maurício Roque Serva
de Oliveira, decano mais antigo do Curso de Graduação em Ciências da Administração. Após a
constatação que havia quórum qualificado, o presidente declarou aberta a sessão. Na sequência, este
justificou a ausência do professor Irineu Manoel de Souza e esclareceu o motivo da reunião: a indicação
do professor Raphael Schlickmann para exercer o cargo de coordenador do curso de Ciências da
Administração. Passou a palavra à professora Evelize que esclareceu os motivos da sua solicitação de
exoneração do cargo de coordenadora do curso de Ciências da Administração, sendo o primeiro que o
número de horas-administrativas no seu PAAD, somadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão
excedem as 40 h e, segundo, por estar em tratamento médico. Agradeceu à professora Helena Kuerten de
Salles e à secretária Regina Célia Alves Franco de Lima pela ajuda nos momentos de dificuldades e pelo
empenho em resolver os assuntos relativos à coordenação, sendo um momento de aprendizado para todos.
Em seguida, se dispôs em continuar contribuindo com o professor Raphael no desenvolvimento das
atividades do curso no que ela puder. O professor Raphael Schlickmann agradeceu a confiança e disse
que iria se inteirar dos assuntos e colocar empenho e dedicação fazendo o melhor pelo curso. A
Professora Marli Dias de Souza Pinto entendeu a posição da professora Evelize Weizel, se solidarizando
com os motivos que a levou a tomar a decisão de pedir exoneração do cargo. A professora Helena
Kuerten de Salles agradeceu a confiança que a professora Evelize depositou nela e afirmou que em
função de estar em estágio probatório não poderia continuar como subcoordenadora do curso e por isso,
solicitou seu desligamento juntamente com a professora Evelize. Com a palavra, o presidente fez os
devidos esclarecimentos sobre a votação do assunto em pauta, a indicação do professor Raphael
Schlickmann para coordenador do curso, quando todos votaram favoravelmente, de forma unânime, à
indicação do nome do professor Raphael Schlickmann. Por fim, nada mais havendo para ser registrado, o
presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão às dezesseis horas. Para constar eu,
Regina Célia Alves Franco de Lima, assistente em administração e secretária da coordenação do curso de
Ciências da Administração, lavrei esta Ata que, se aprovada, vai assinada pelo presidente e demais
membros presentes nesta sessão. Florianópolis, 6 de abril de 2018.
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