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ATA N. 145 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 23 de 
junho de 2021, às 15 horas, por videoconferência.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho 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  022/2021/CGADM/CSE,  com a  presença  dos  senhores:  Ani 
Caroline Grigion Potrich, Subcoordenadora do Curso de Graduação em Administração, Helena 
Kuerten de Salles Uglione,  Coordenadora de TC do Curso de Graduação em Administração, 
Marcos Abílio Bosquetti, representante do Departamento de Ciências da Administração, Márcia 
Barros de Sales, representante do Departamento de Ciências da Administração, Ricardo Niehues 
Buss, representante do Departamento de Ciências da Administração, Marco Antônio de Morais 
Ocke,  representante  do  Departamento  de  Ciências  da  Administração,  Bernardo  Meyer, 
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  Macieira  de 
Oliveira  Schneider,  representante  discente,  Marcelo  Gorges Machado,  representante  discente, 
Luiz  Felipe  de Oliva Maya Dourado,  representante  discente,  sob a  Presidência  do professor 
Raphael  Schlickmann,  Coordenador  do  Curso  de  Graduação  em  Administração.  Havendo 
quórum, a Presidência cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão, e apresentou a ordem 
do dia, indagando se alguém teria algum ponto de pauta a incluir.  Não havendo, o professor 
Raphael Schlickmann deu seguimento à reunião. 1. Ordem do dia. 1.1 Aprovação dos Planos de 
Ensino  do  curso  de  Administração  (diurno  e  noturno)  aprovados  ad  referendum pela 
coordenação do curso referentes ao semestre 2021/1. Professora Ani Caroline Grigion Potrich, 
relatora  do  item da  pauta,  fez  a  leitura  do  parecer  da  Coordenadoria  do  Curso,  referente  à 
aprovação dos planos de ensino. Aberto para discussão. Professor Raphael Schlickmann explicou 
que houve um problema no processo de formalização da contratação da professora substituta da 
disciplina de Metodologia da Pesquisa Bibliográfica (período noturno) e por isso o plano de 
ensino ainda não havia sido enviado. Colocado em votação.  Aprovado por unanimidade.  1.2 
Processo 23080.021688/2021-57: Recurso da estudante Laryssa Paola Kobs (Mat. 14201151). 
Professora  Helena  Kuerten  de  Salles  Uglione,  relatora  do  processo,  fez  a  leitura  dos  fatos, 
explicando que a aluna diz ter  cursado as disciplinas CAD7304 e CAD7305, mas sem ter a 
matrícula regularizada durante todo o semestre e pede que se regularize essa matrícula fora do 
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prazo. Após a leitura do parecer,  professora Helena Kuerten de Salles Uglione explicou que 
haviam vários e-mails, sendo um processo longo, mas que tentou juntar todos os fatos para dar o 
parecer, acrescentando que a aluna Julia Paladini, mencionada como dupla de TCC da requerente 
Larissa Kobs, ficou com menção I na disciplina CAD7305, tendo que concluir o TCC durante o 
semestre atual, não sendo prejudicada pela aluna Larissa Kobs na recusa do recurso. Professor 
Raphael Schlickmann explicou que a aluna Larissa Kobs solicitou a matrícula nas disciplinas 
CAD7304 e CAD7305 no período regular de matrículas, mas como tinham pré-requisitos não foi 
liberado  pelo  CAGR;  e  que  um mês  depois  (março)  a  estudante  entrou  em contato  com a 
coordenação,  recebendo  a  orientação  de  encaminhar  declaração  do  professor  da  disciplina 
CAD7304 que dizia estar cursando e os documentos para a validação das disciplinas de pré-
requisito que dizia já ter cursado; e apenas em nove de maio, a estudante novamente entrou em 
contato  com  a  coordenação  para  saber  se  estava  tudo  certo  com  relação  à  matrícula  nas 
disciplinas, porém não havia encaminhado até então a declaração solicitada do professor. Em 
discussão. Professor Bernardo Meyer diz que pelo parecer dado pela professora Helena Kuerten 
de Salles Uglione e os esclarecimentos  fornecidos  pelo professor Raphael  Schlickmann,  não 
teriam como decidir de maneira diferente. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O 
presidente esclareceu que orientou a aluna a fazer a matrícula nas duas disciplinas CAD7304 e 
CAD7305 e naquela que não conseguiu validação, para que desse tudo certo nesse semestre; e 
disse que era bom que os representantes do CAAD estavam presentes, para levar a mensagem 
aos estudantes de que não dá pra fazer o que acham que é possível, mas que as regras precisam 
ser seguidas, para tornar as decisões mais justas e equitativas. 1.3 Regimento Interno do Curso 
de Administração: análise do parecer da comissão e dos destaques. A presidência lembrou que 
foi realizado o envio da minuta do regimento do curso para que todos lessem e, eventualmente, 
apontassem alguma dúvida ou sugestão, para que, dessa forma, se fixassem apenas nos destaques 
durante  a  reunião,  e  passou  a  palavra  para  a  professora  Helena  Kuerten  de  Salles  Uglione 
(presidente da comissão), que iniciou a leitura do parecer, dando seguimento com a apresentação 
dos destaques. A mesma explicou que para fazerem a proposição do Regimento do Curso, a 
Comissão  de  trabalho  se  baseou  em regimentos  de  outros  cursos  e  tentou  incluir  todas  as 
documentações  relacionadas  no  documento,  procurando  deixá-lo  o  mais  completo  possível. 
Entre os destaques apresentados, foram mostradas as adequações apontadas pelos membros do 
colegiado, como: correção de datas, regra sobre eleição do Coordenador(a) e Subcoordenador(a) 
do curso, atualização de nomenclaturas de setores e detalhamento maior de alguns tópicos, de 
acordo com suas regulamentações.  Em relação à nomenclatura de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC), professora Helena Kuerten de Salles Uglione disse que em alguns documentos 
consta  como  Trabalho  de  Curso  (TC)  e  isso  fica  confuso,  sugerindo  que  decidam  qual  a 
nomenclatura que será adotada pelo curso. Colocado em votação, a utilização do termo TCC, em 
não havendo impedimento pelas Diretrizes Nacionais.  Aprovado por unanimidade.  A relatora 
falou que foi sugerido também a inclusão da flexão de gênero no documento. Em discussão. Não 
havendo discussão,  colocado em votação.  Aprovado por unanimidade.  Por  fim,  a  professora 
Helena  Kuerten  de  Salles  Uglione  questionou  se  em  alguns  tópicos  que  necessitasse  de 
explicações  provenientes  de  outras  resoluções  da  UFSC,  pudessem  colocar  hiperlinks  no 
Regimento para que o documento se mantivesse sempre atualizado. O presidente explicou que 
apenas no caso da quebra de pré-requisitos foi sugerido descrever a regra, contida na resolução 
do  curso,  no  documento.  Em  discussão.  Não  havendo  discussão.  Colocado  em  votação  a 
aprovação do Regimento do curso proposto.  Aprovado por unanimidade.  1.4 Apresentação e 
discussão dos resultados da avaliação do semestre 2020/1 (via CPA/UFSC) e do semestre 2020/2 
(via  formulário  da  coordenação  do  curso).  Professor  Raphael  Schlickmann  explicou  que  a 
primeira  parte  da  apresentação  diz  respeito  ao  formulário  enviado  pela  coordenação, 
compreendendo  algumas  recomendações,  em  seguida  será  apresentado  o  resultado  da 
CPA/UFSC de 2020/1 e depois a avaliação realizada pelos professores do curso. A presidência 
iniciou  a  apresentação  e  solicitou  que  a  professora  Ani  Caroline  Grigion  Potrich  desse 
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continuidade. No relatório CPA/UFSC foi frisado que o curso de Administração, tanto diurno 
quanto noturno, teve uma das piores participações no preenchimento do formulário. O discente 
Marcelo  Gorges  Machado  disse  que  também  se  surpreendeu  com  a  baixa  aderência  no 
preenchimento do formulário por parte dos estudantes e sugeriu a parceria da coordenação com o 
Centro Acadêmico. Professor Raphael Schlickmann relembrou de uma fala do professor Marcelo 
Reis, em outra reunião, de que a avaliação oficial é a realizada pela CPA/UFSC e que a avaliação 
da  coordenação  só  está  sendo realizada  em cumprimento  da  Resolução  nº140/2020 sobre  o 
ensino  não  presencial  durante  a  pandemia,  mas  que  o  ideal  era  aprimorar  o  formulário 
institucional.  Professor  Bernardo  Meyer  corroborou  com  a  informação  transmitida  pelo 
presidente sobre o aprimoramento do formulário institucional e informou também que enquanto 
estava na chefia do Departamento no mês passado, recebeu dois pedidos de revisão de nota com 
várias reclamações referentes ao professor da disciplina, destacando que os estudantes deveriam 
utilizar  os  meios  institucionais  corretos  para  fazerem  estas  reclamações.  Professor  Raphael 
Schlickmann falou do respeito e empatia que deve haver entre alunos e professores, pois verifica 
alguns comentários  grosseiros  nas  avaliações,  e  finalizou,  apresentando a  parte  da  avaliação 
realizada  pelos  professores.  Não  havendo  outros  comentários  a  serem  feitos,  a  presidência 
passou para o próximo ponto de pauta. 1.5 Relato sobre os trabalhos da Comissão de Proposição 
do Novo Currículo. Professora Ani Caroline Grigion Potrich trouxe o relato dos trabalhos que 
têm sido realizados pela Comissão de Proposição do Novo Currículo, explicando que fizeram um 
documento de Proposta de Posicionamento do Curso de Graduação em Administração, em que a 
proposta é uma formação com orientação para o ecossistema de inovação e foram dadas algumas 
explicações sobre esse ecossistema de inovação e definiu-se o perfil do egresso do curso. Em 
seguida, a relatora informou que foi feita uma validação interna com os professores do CAD e 
externa com diversos atores ligados ao ecossistema de inovação para definir as competências 
necessárias  ao profissional  de Administração e  necessitam da aprovação do documento pelo 
colegiado para então realizarem a proposição do novo currículo. O presidente explicou que a 
reformulação do curso vem sendo ensejada a algum tempo, mas que por motivos diversos não foi 
realizada ainda, e estão mostrando o que está sendo feito, para numa outra oportunidade trazer 
para reunião a aprovação da proposta. 1.6 Relato sobre os trabalhos da Comissão Permanente de 
Evasão e Permanência do CSE e levantamento de sugestões. A presidência informou que o CSE 
criou  uma  comissão  de  Evasão  e  Permanência  que  integra  os  coordenadores  de  curso,  os 
técnicos-administrativos  das  coordenações  de curso e  outros especialistas  com o objetivo  de 
acompanhar as ações que já vem sendo tomadas pelos cursos em relação aos temas e propor 
medidas, em nível de unidade de ensino, para otimizar os índices de evasão e permanência e 
minimizar os problemas relativos à evasão e incentivo à permanência; que no momento estão 
sendo realizados seminários apresentados pelos especialistas e pelas coordenações dos cursos, 
para  em  seguida  formar  um  banco  de  boas  práticas  relacionadas  aos  temas  e  que  os 
representantes do colegiado podem participar, caso tenham interesse.  2. Informes.  Professora 
Helena Kuerten de Salles  Uglione informou que no dia  seguinte  haveria  a banca do prêmio 
Nader, que teve quatro trabalhos inscritos no semestre. O presidente questionou se alguém teria 
algum outro informe e não havendo outros assuntos a tratar, agradeceu a presença de todos e 
todas e deu por encerrada a reunião. 

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