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ATA N. 131 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 14 de
outubro de 2019, às 14 horas, no mini auditório do
Departamento de Ciências da Administração (CAD),
sala 117, bloco D do Centro Socioeconômico.
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Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 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 ofício nº 009/2019/CCGCAD/CSE, com a
presença dos senhores conselheiros: Pedro Antônio Melo, representante do
Departamento de Ciências da Administração, Marcos Abílio Bosquetti, representante
do Departamento de Ciências da Administração, Marco Antônio de Moraes Ocke,
representante do Departamento de Ciências a Administração, Martín de La Martiniére
Petroll , representante do Departamento de Ciências da Administração, Helena
Kuerten de Salles Uglione, representante do Departamento de Ciências da
Administração, Marcelo Menezes Reis, representante do Centro Tecnológico, Silvia
Martini de Holanda, representante do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas,
Marcelo Gorges Machado, representante discente, André Passig Broering,
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, passando aos informes,
1. Informes: o Presidente fez várias explanações sobre VII Semana Acadêmica de
Administração, Semana de Integração e Recepção de calouros, programa de
Acolhimento de Calouros, apresentou feedback das matrículas, reforma curricularNDE, Curricularização de Extensão-NDE. Terminado os informes, o Presidente
solicitou ao colegiado, a inclusão de dois itens na pauta e a correção do item 2.7, que
estava em duplicidade. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Dando
continuidade a reunião, o Presidente passa para os assuntos de ordem do dia. 2.
Ordem do Dia: a) aprovação da ata nº128. Não houve discussão. Colocado em
votação, aprovada a ata nº 128, por unanimidade. b) Proposta de redistribuição das
optativas nas respectivas fases do curso. O presidente explicou a necessidade de se
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fazer um ajuste na distribuições das optativas ao longo do currículo do curso da
seguinte forma:
Fase atual das optativas
Sugestão de alterações
Fase 2 – Optativa 1
Fase 2 – Optativas 1 e 2
Fase 7 – Optativa 2
Fase 7 – Optativa 3
Fase 8 – Optativa 3
Fase 8 – Optativa 4
Fase 9 – Optativas 4, 5 e 6
Fase 9 – Optativas 5 e 6
Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. c)
Apresentação dos resultados da Avaliação Institucional 2018.2 e 2019.1. O presidente
explica que ainda não foi feito o relatório final e que enviará, para os membros do
colegiado, via e-mail, uma apresentação com slides, para que os membros possam
comparar com as avaliações de 2018.1 e 2018.2. d) Critérios para pedidos de
Transferências e Retornos 2019/2 para ingresso em 2020/1. O presidente expôs a
quantidade de vagas que disponibilizou e explicou que precisou enviar os mesmos
critérios do semestre passado, pois o Departamento de administração Escolar
(DAE),tem prazo para o recebimento das informações e que nas últimas duas
reuniões não teve quórum para tratar sobre este assunto. e) Processo de prorrogação
de prazo, número 23080.061640/2019-67 do estudante Sérgio Francisco Bucco Junior
– Ad referendum do Presidente do Colegiado. O relator do processo, Prof. Pedro
Antônio de Melo, leu o relatório que foi favorável à solicitação do aluno, no que diz
respeito a prorrogar por mais um semestre. Não houve discussão. Colocado em
votação, aprovado por unanimidade. f) Processo de prorrogação de prazo, número
23080.061641/2019-10 do estudante Guilherme dos Santos Timponi – Ad
referendum do Presidente do Colegiado. Prof. Pedro Antônio de Melo, leu o relatório
que foi favorável à solicitação do aluno. Não houve discussão. Colocado em votação,
aprovado por unanimidade. g) Foi informado aos professores da necessidade de se
criar códigos para as disciplinas de atividades complementares aprovadas em reunião
anterior, pois embora tenha sido aprovada a atualização das normas de atividades
complementares, não havia se atentado ao fato de que novos códigos precisavam ser
criados. Sugeriu-se assim a criação dos seguintes códigos: Atividades
Complementares de Pesquisa: criar CAD7607 Monitoria. Atividades
Complementares de Extensão: alterar CAD7703 Participação em Empresa Junior para
“Participação em Empresa Júnior, AIESEC, Centro Acadêmico e Atlética”; alterar
CAD7705 Representação Estudantil para “Representação Estudantil em Colegiados”;
criar CAD7712 Participação em agências de intercambio e mobilidade estudantil.
Não houve discussão, tendo em vista o conteúdo já ter sido objeto de discussão em
reunião anterior, bastando deliberar sobre os códigos a serem enviados ao
DEN/PROGRAD. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. h) Indicação de
novos membros para o Núcleo Docente Estruturante – NDE. O Presidente expôs a
preocupação com as reuniões do Núcleo Docente Estruturante e os encaminhamentos
que estão parados, pois vários membros estão em licença para tratamento de saúde, o
que prejudica o quórum nas reuniões de colegiado. Foram indicados pelos membros
do colegiado, o Professor Ricardo Niehues Buss, e a Prof. Marcia Barros de Sales. O
Prof. Marcos Abílio Bosquetti, se ofereceu para fazer parte do colegiado. Colocado
em Votação, aprovado por unanimidade. i) Avaliação da Paralisação dos estudantes
11/09 – 25/09. O Presidente enviou e-mail aos membros do colegiado, indagando
sobre a necessidade de reposição das aulas, referentes aos dias de greve e que a
resposta da maioria dos professores, foi que seria desnecessária a reposição, pois
todos conseguiram dar aulas, visto que, os alunos do curso de Administração ficaram
poucos dias em greve. Foi sugerido que uma semana de aulas a mais, seria o
suficiente. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. j) Solicitação de
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trancamento feita pelo aluno Rafael Damázio. O relator do processo, Prof. Marco
Antônio de Moraes Ocke, leu o relatório e indeferiu o pedido de trancamento do
aluno. Entrou em discussão e foi exposta a situação de que deveria ser levado em
consideração que o problema do aluno era de família. Foi sugerido que o aluno
retornasse com a documentação faltante e que comprovasse sua justificativa, para que
nova análise fosse feita. k) Foi trazido para conhecimento o caso de uma estudante
do curso de Administração que informou estar sentindo-se perseguida por um exnamorado que também é estudante do curso e solicitou auxílio em como evitar
maiores contatos com o mesmo. Posto em discussão foi sugerido que na disciplina
que o estudante fazia juntamente com a aluna que a mesma pudesse cursar em turno
diferente do mesmo para não ter que encontrá-lo (sugestão da própria aluna). Ainda
sugeriu-se que a coordenação ficasse atenta a quaisquer encaminhamentos dados
pelos órgãos competentes na medida em que a estudante disse já estar contatando
advogada para tomar as medidas cabíveis. Ainda, o Presidente do Colegiado
informou que colocou-se à disposição da estudante para qualquer auxílio que
necessitasse.
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