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ATA N. 142 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 04 de
março de 2021, às 15 horas, por videoconferência.
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Ao quarto dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às quinze horas, por meio de
videoconferência, reuniu-se o Colegiado do Curso de Graduação em Administração, convocado
por meio do Ofício Circular nº 005/2021/CGADM/CSE, com a presença dos senhores: Ani
Caroline Grigion Potrich, Subcoordenadora do Curso de Graduação em Administração, Allan
Augusto Platt, Coordenador de Estágios do Curso de Graduação em Administração, Helena
Kuerten de Salles Uglione, Coordenadora de TC do Curso de Graduação em Administração,
Andressa Sasaki Vasques Pacheco, representante do Departamento de Ciências da
Administração, Marcos Abilio Bosquetti, representante do Departamento de Ciências da
Administração, Márcia Barros de Sales, representante do Departamento de Ciências da
Administração, Marco Antônio de Morais Ocke, representante do Departamento de Ciências da
Administração, Joana Stelzer, representante do Departamento de Ciências da Administração,
Fred Leite Siqueira, representante do Centro Socioeconômico, Daniela de Oliveira Massad,
representante da Secretaria Integrada de Graduação do Centro Socioeconômico, Marcelo
Menezes Reis, representante do Centro Tecnológico, Narbal Silva, representante do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas, Eduardo Aquino Hübler, representante do Conselho Regional de
Administração, Bruna Schneider, representante discente, Marcelo Gorges Machado,
representante discente, Vinicius Matos Virgílio, representante discente, 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. 1. Aprovação
da Ata 141 do colegiado do curso de 10/12/2020. Colocado em discussão. Professora Joana
Stelzer e professor Marcelo Menezes Reis se manifestam dizendo que não votarão por não
estarem presentes na reunião anterior. Não havendo discussão, colocado em votação. Aprovado
por unanimidade. 2. Informes. 2.1 Comissão do Regimento Interno do Curso de Administração.
Professor Raphael Schlickmann informa o nome dos participantes da comissão e passa a palavra
para a professora Helena Kuerten de Salles Uglione que informa como está sendo feito o
trabalho. O presidente explica que o trabalho está em atraso, mas que o CSE foi informado e está
de acordo. 2.2 Comissão de Proposição do Novo Currículo. O presidente diz que foi montada
uma comissão em dezembro de 2019 e passa a palavra à professora Andressa Sasaki Vasques
Pacheco que explica o que já foi realizado e o que precisa ser feito na Comissão e diz que seria
importante se algum aluno participasse da comissão. O presidente pede que os representantes
discentes levem ao CAAD para ser discutido e propor a participação de algum estudante. 2.3
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Participação da Coordenação na Comissão de Evasão e Permanência do CSE. Professor Raphael
Schlickmann explica que a comissão foi formada pelo CSE em decorrência da dissertação de
Mestrado de uma estudante do PPGA, orientanda do professor Irineu, que, como proposta final
do trabalho, sugeriu a criação de uma Comissão de Evasão e Permanência. 2.4 Formatação da
Resolução de Atividades Complementares. A presidência informa que irá propor uma melhoria
na formatação das atividades complementares. 2.5 Reunião com o novo Pró-Reitor de Graduação
em 04/02/2021. Professor Raphael Schlickmann expõe o que foi tratado na reunião e diz que foi
levantado que precisa de um apoio no aspecto político-pedagógico, que tem sido deixado de
lado, mas é o trabalho mais importante da coordenação. O presidente abre para outros informes.
2.6 Outros. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco informa sobre as bolsas de alunos
indígenas e quilombolas e diz que se alguém tiver dúvida e sugestão pode entrar em contato com
ela. Em seguida, Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco também informa sobre o evento
de lançamento do livro “Da teoria à ação” e convida a todos a participarem. Professor Eduardo
Aquino Hübler faz um convite aos que tiverem interesse em participar do livro sobre
Administração Pública que o CRA estará promovendo. Após os informes, a presidência passa
para os assuntos da ordem do dia. 3. Ordem do dia: 3.1 Aprovação dos Planos de Ensino do
curso de Administração (diurno e noturno) aprovados ad referendum pela coordenação do curso.
O presidente faz a leitura do relato sobre os planos de ensino do curso de Administração e
explica que acharam mais fácil aprovarem ad referendum pela coordenação e depois passar no
colegiado. Aberto para discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. 3.2 Parecer da
Comissão de análise e proposição de manutenção ou mudança dos critérios para os futuros
Editais de Transferências e Retornos ao curso de Administração da UFSC, conforme Portaria
003/SCCAD/2020 de 11/12/2020. O presidente explica que a comissão foi criada para tentar
melhorar os critérios para ocupar de forma mais eficaz as vagas disponíveis nos editais de
transferências e retornos. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco faz a leitura do parecer
desenvolvido pela comissão. Aberto para discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. 3.3
Avaliação do Programa de Acolhimento de Calouros 2020/2 e do Seminário de
Desenvolvimento Docente da Administração 2020/2. O presidente expôs como foi organizada a
recepção aos calouros e, em seguida, falou sobre o Seminário de Desenvolvimento Docente da
Administração 2020/2, onde houve momentos de conversa com os professores e de workshops
de Metodologias Ativas, pretendendo continuar com ambos os programas todos os semestres.
Aberto para a discussão, o discente Marcelo Gorges Machado relatou que por parte dos
estudantes foi bem recebido o Programa de Acolhimento. 3.4 Outros assuntos. O presidente
questionou se alguém teria algum outro apontamento. Não havendo outros assuntos a tratar,
Professor Raphael Schlickmann agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião.
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