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ATA N. 143 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Ata da Sessão Extraordinária do Colegiado do Curso 
de Graduação em Administração, realizada no dia 22 
de abril de 2021, às 14 horas, por videoconferência. 

 
Ao vigésimo segundo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por meio de 1 

videoconferência, reuniu-se o Colegiado do Curso de Graduação em Administração, convocado 2 

por meio do Ofício Circular nº 017/2021/CGADM/CSE, com a presença dos senhores: Ani 3 

Caroline Grigion Potrich, Subcoordenadora do Curso de Graduação em Administração, Allan 4 

Augusto Platt, Coordenador de Estágios do Curso de Graduação em Administração, Helena 5 

Kuerten de Salles Uglione, Coordenadora de TC do Curso de Graduação em Administração, 6 

Andressa Sasaki Vasques Pacheco, representante do Departamento de Ciências da 7 

Administração, Marco Antônio de Morais Ocke, representante do Departamento de Ciências da 8 

Administração, Márcia Barros de Sales, representante do Departamento de Ciências da 9 

Administração, Marcos Abílio Bosquetti, representante do Departamento de Ciências da 10 

Administração, Pedro Antônio Melo, representante do Departamento de Ciências da 11 

Administração, Ricardo Niehues Buss, representante do Departamento de Ciências da 12 

Administração, Bernardo Meyer, representante do Departamento de Ciências da Administração, 13 

Luiza Santangelo Reis, representante do Centro Socioeconômico, Daniela de Oliveira Massad, 14 

representante da Secretaria Integrada de Graduação do Centro Socioeconômico, Marcelo 15 

Menezes Reis, representante do Centro Tecnológico, Eduardo Aquino Hübler, representante do 16 

Conselho Regional de Administração, Bruna Schneider, representante discente, Vinicius Matos 17 

Virgílio, representante discente, Ana Clara Tripoloni de Souza, representante discente, sob a 18 

Presidência do Professor Raphael Schlickmann, Coordenador do Curso de Graduação em 19 

Administração. Havendo quórum, a Presidência cumprimentou a todos e iniciou a reunião 20 

justificando a necessidade de marcar a reunião extraordinária e se desculpando pelo 21 

encaminhamento da ata no mesmo dia da reunião. 1. Aprovação da Ata 142 do colegiado do 22 

curso de 04/03/2021. Colocado em discussão. Não havendo discussão, colocado em votação. 23 

Aprovado por unanimidade. O presidente passou aos informes. 2. Informes. A discente Ana 24 

Clara informou que o Centro Acadêmico marcou a data da Semana Acadêmica para 24, 25 e 26 25 

de agosto e solicita que os professores incluam em seus cronogramas de aula e disse que 26 

posteriormente será enviado e-mail com mais informações e cronograma completo. Professor 27 
Raphael Schlickmann disse que já enviou e-mail para os professores deste semestre informando 28 

as datas da Semana Acadêmica e passa a palavra para a Professora Andressa Sasaki Vasques 29 

Pacheco, que falou sobre o Academy UFSC, projeto que coordena, parceria entre a SINOVA e o 30 

CAD, que está oferecendo palestras e workshops, e convidou os professores a participarem e 31 
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divulgarem entre os alunos. Professor Bernardo Meyer compartilhou sobre sua participação no 32 

Webinar ministrado pelo Professor Marcos Abílio Bosquetti para a Pontifícia Universidade 33 

Católica do Peru com a participação sobre a economia da indústria do surfe. Professor Raphael 34 

Schlickmann aproveitou a oportunidade para enaltecer a publicação do livro do Professor 35 

Bernardo Meyer sobre as parcerias público-privadas. Professor. Eduardo Aquino Hübler 36 

informou que no dia 25 de maio o Professor Bernardo Meyer irá participar de um Webinar de 37 

discussão sobre o tema do seu livro no CRA. Professora Ani Caroline Grigion Potrich informou 38 

sobre a formatura do curso que foi realizada de forma virtual e da premiação do Prêmio Nader, 39 

parabenizando os colegas e os alunos que colaram grau de forma remota pela primeira vez no 40 

curso. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco explicou como está o andamento da reforma 41 

curricular realizado pela comissão de avaliação do currículo, em que estão realizando entrevistas 42 

com várias entidades e apresenta o planejamento de atividades. Professor Ricardo Niehues Buss 43 

questiona se a comissão não deveria conversar mais com o NDE e Professor Raphael 44 

Schlickmann explicou que ficaram esperando a publicação no Diário Oficial, mas que demorou 45 

tanto que resolveram retomar os trabalhos, pois também possuem prazo para finalizar. Professora 46 

Andressa Sasaki Vasques Pacheco explicou também, em resposta ao questionamento do 47 

Professor Ricardo Niehues Buss, que a maioria dos participantes da comissão é do NDE e que 48 

irão aguardar a publicação no Diário Oficial para finalizar os trabalhos. Professor Raphael 49 

Schlickmann disse que foi realizado levantamento de avaliação junto aos estudantes e 50 

professores do segundo período de ensino não presencial e estão compilando os dados, para tão 51 

logo, divulgarem os resultados, individualmente para cada professor. Professora Helena Kuerten 52 

de Salles Uglione informou sobre o andamento da elaboração do Regimento do Curso, em que 53 

foi feito um levantamento de regimentos de cursos e regulamentações da UFSC e que estão 54 

finalizando a edição do documento para em seguida colocar para consulta pública. Professora 55 

Helena Kuerten de Salles Uglione informou que até dia 25 de abril todos os orientandos devem 56 

encaminhar no Moodle documento da solicitação de banca de TC. Professor Raphael 57 
Schlickmann agradece a todos por colaborarem lembrando-se dos informes e passa para a pauta. 58 

3. Ordem do dia. 3.1 Providências sobre o incidente ocorrido em aula on-line do curso de 59 

Administração em 16/04. O presidente explicou que o objetivo principal da reunião era de 60 

informar quais as providências estão sendo tomadas sobre o fato ocorrido, fornecendo um 61 

panorama geral sobre a situação. Ele informou que no sábado à tarde a professora envolvida no 62 

incidente, que ministra disciplina no curso, enviou um e-mail fazendo um relato sobre o fato 63 

ocorrido durante a aula e também que um estudante, não identificado, gravou e compartilhou o 64 

vídeo na rede, se espalhando e tomando uma dimensão imensa. O presidente disse que entrou em 65 

contato com as professoras Ani Caroline Grigion Potrich e Andressa Sasaki Vasques Pacheco 66 

que o orientaram a acionar a Administração Central, na pessoa do Professor Áureo e ele 67 

recomendou que fosse feita uma nota conjunta entre a Coordenação de curso, o Centro de 68 

Filosofias e Humanas, a PROGRAD e a Administração Central da UFSC. Professor Raphael 69 

Schlickmann, disse que, no domingo, a imprensa entrou em contato e na segunda foi realizada 70 

reunião com a Procuradoria Geral da UFSC, a professora envolvida e outros departamentos da 71 

UFSC. Em seguida, o coordenador do curso explicou que iniciou a formalização dos 72 

procedimentos para a realização do processo disciplinar e foi montada uma Comissão 73 

Disciplinar, formada pelos professores Lynceo Falavigna Braghirolli, Narbal Silva e Sílvia 74 

Martini de Holanda, como presidente da comissão, que estão reunidos no momento da reunião 75 

do Colegiado do Curso para discutirem e iniciarem os trabalhos de apuração sobre o processo. O 76 

presidente informou que só poderiam iniciar os trabalhos na Comissão após o estudante dar 77 

ciência e manifestar sua defesa, que foi feito no dia anterior, à noite, e explicou que a comissão 78 

não tem como fim decidir a punição, mas trazer para o colegiado fazer a decisão. Professor 79 

Raphael Schlickmann explicou também que no site da UOL foi publicada uma notícia que a 80 

comissão seria formada pelo reitor, dois professores e um aluno, mas essa comissão só será 81 

formada se a decisão do colegiado for pela punição mais severa, como suspensão ou eliminação 82 
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(desligamento). O presidente disse que no desenrolar da apuração, se houver informações sobre a 83 

gravação, seria realizado um novo processo para investigação e informou que a reitoria tomou a 84 

iniciativa de acionar o Ministério Público Federal também porque o evento acabou atingindo a 85 

imagem da universidade. Professor Raphael Schlickmann passou a palavra para a Professora Ani 86 

Caroline Grigion Potrich, que esteve presente em todas as decisões e a mesma falou sobre a 87 

celeridade em agir para evitar mais constrangimento à professora e todos os envolvidos. Ela 88 

relatou que a professora que sofreu o ocorrido apenas pediu que o aluno não participasse de 89 

nenhum encontro síncrono da turma e decidiram que o aluno passaria para a outra turma em 90 

outro turno. Professor Bernardo Meyer parabenizou a postura da coordenação em relação ao 91 

ocorrido e relembra que em 2017 houve um processo administrativo disciplinar contra um aluno 92 

que fez uma agressão física e o aluno foi absolvido, sendo que na ocasião, um professor do 93 

direito criticou a forma que foi feito o processo, mas que a comissão está encaminhando bem e 94 

deve continuar tratando o caso com todo cuidado. Professora Helena Kuerten de Salles Uglione 95 

disse que no plano de ensino das suas aulas está descrito que é permitida a gravação da aula, 96 

porém proibida a distribuição da mesma e pediu que os professores e os que irão avaliar os 97 

planos de ensino se atentem para isso. Professor Pedro Melo cumprimenta a coordenação pela 98 

atitude tomada e considera o caso como uma fatalidade, mas que lhe chamou a atenção o fato de 99 

um colega gravar e publicar e lamenta o ocorrido. Professor Eduardo Aquino Hübler pediu 100 

parcimônia porque a situação é delicada, pois a seu ver, é complicado provar dolo ou má fé do 101 

aluno e o mais grave foi a gravação da aula e divulgação. Professor Raphael Schlickmann 102 

agradeceu a preocupação do Professor Bernardo Meyer por já ter passado por uma situação dessa 103 

e passar a informação, disse que concorda em colocar no plano de ensino destacado que a aula 104 

não pode ser divulgada e que concorda com os professores que disseram não parece ter havido 105 

má fé na atitude do aluno, apesar de ele estar em horário de aula. O presidente agradeceu pela 106 

participação dos professores na comissão. Professor Marcelo Reis sugeriu que os professores 107 

usem o Big Blue Bottom, onde é possível controlar melhor quem entra na aula e como os alunos 108 
estão conectados. Professor Raphael Schlickmann comentou que recebeu e-mail de uma 109 

professora fazendo reclamação sobre o comportamento de alguns alunos durante a aula. 110 

Professor Bernardo Meyer comentou que acha desnecessário criar um código de conduta sobre o 111 

comportamento dos alunos, mas orientar aos professores como podem proceder quando ocorre 112 

algum excesso em sala de aula. Professor Raphael Schlickmann concordou com o Professor 113 

Bernardo Meyer, mas que às vezes um comportamento pode incomodar mais um professor que 114 

outro, e que apesar de já terem feito algumas orientações antes de iniciar o ensino presencial, 115 

talvez fosse importante passar novamente alguma orientação. Professora Ani Caroline Grigion 116 

Potrich sugeriu que se fizesse uma cartilha. O presidente reafirmou que fizeram a reunião para 117 

esclarecer os procedimentos que estão sendo realizados. 3.2 Outros assuntos. Professora Ani 118 

Caroline Grigion Potrich informou que a Receita Federal os procurou, enquanto curso de 119 

Administração, para promover uma aproximação com a instituição e estão em contato para 120 

definir atividades em conjunto. Não havendo outros assuntos a tratar, a presidência agradeceu a 121 

participação de todos e deu por encerrada a reunião.  122 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Raphael Schlickmann Schlickmann    Daniela de Oliveira Massad 
           Presidente do Colegiado        Secretária do Colegiado 


