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ATA N. 001/2021 DA REUNIAO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
Ata da Reunião do Núcleo Docente Estruturante NDE do Curso de Administração, realizada no dia
04 de março de 2021, às 14 horas, por
videoconferência
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Ao quarto dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio de
videoconferência, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em
Administração, convocado por meio do Ofício Circular nº 004/2021/CGADM/CSE, com a
presença dos membros: Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Helena Kuerten de Salles Uglione,
Márcia Barros de Sales, Marcos Abílio Bosquetti, Ani Caroline Grigion Potrich e Marco Antônio
de Morais Ocke, sob a Presidência do Professor Raphael Schlickmann. Havendo quórum, a
Presidência cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão, iniciando os informes. 1. Informes.
1.1 Comissão de Proposição do Novo Currículo. O professor Raphael Schlickmann explica que
houve uma parada na proposição do Novo Currículo do curso em função das Novas Diretrizes
Curriculares, mas como acha que não vai haver grandes mudanças, sugere que continuem a
proposição do novo currículo e, caso haja necessidade, fazem alteração posteriormente para ficar
de acordo com a Minuta do Governo, que será publicada no Diário Oficial. Professora Andressa
Sasaki Vasques Pacheco diz que existia a possibilidade de ser publicada até dezembro de 2020,
mas acabou não acontecendo e concorda com o professor Raphael Schlickmann em dar
continuidade à proposição do Novo Currículo. Professora Ani Caroline Grigion Potrich diz que
concorda em dar continuidade e que precisam marcar uma nova reunião para definir os próximos
passos e criar um novo roteiro das ações a serem feitas. Professor Marco Antônio de Morais
Ocke diz a professora Dilceane, coordenadora de Extensão do Centro Socioeconômico,
participou de uma reunião da Câmara de Extensão na semana passada, e informou que a PROEX
está atualizando o cronograma de implementação das políticas de extensão dos cursos e a
previsão é que o grupo do Centro Socioeconômico precise trabalhar nisso no segundo semestre
de 2021 e portanto, seria bom que tivessem alguma coisa sobre o novo currículo em andamento.
Professor Raphael Schlickmann diz que solicitou que fosse emitida uma nova portaria para
atribuição de carga horária para essa atividade de alteração do currículo. Professora Andressa
Sasaki Vasques Pacheco pergunta se poderia colocar um aluno na referida comissão. Professor
Raphael Schlickmann fala que podem levantar isso na reunião do colegiado. 1.2 Participação da
Coordenação na Comissão de Evasão e Permanência do CSE. Professor Raphael Schlickmann
diz que é só para destacar que o Centro Socioeconômico criou uma Comissão de Evasão e
Permanência que foi resultado de uma dissertação de Mestrado de uma estudante do PPGA, que
o professor Irineu era o orientador e como proposta final do trabalho, sugeriu a criação de uma
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Comissão de Evasão e Permanência. 1.3 Formatação da Resolução de Atividades
Complementares. Professor Raphael Schlickmann diz que em 2018 foi feita uma comissão para
ajustar as atividades complementares, incluindo outras atividades, e observando o formato da
resolução, verificou que existem algumas questões a serem melhoradas e vai fazer uma
proposição de melhoria. 1.4 Outros. Professor Raphael Schlickmann passa a palavra para a
professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco que é supervisora da bolsa de monitoria para
acompanhamento dos alunos indígenas e quilombolas. Professora Andressa Sasaki Vasques
Pacheco explica que em janeiro a SAAD da PROGRAD abriu um edital com bolsas de monitoria
para alunos indígenas e quilombolas e o curso de Administração solicitou uma bolsa, que foi
contemplada e ela ficou como supervisora da bolsa. Diz ainda que no curso são quatro alunos
registrados no CAGR, sendo dois indígenas e dois quilombolas, mas um aluno não tem sido
muito presente; que estão com um monitor bolsista pelo edital e um monitor voluntário que tinha
interesse em trabalhar com o tema, e têm procurado atuar com esses alunos informando as ações
da PROGRAD E SAAD, tentando ajudá-los nas disciplinas e na adaptação da vida acadêmica.
Não havendo outros informes, o presidente passa para a ordem do dia. 2. Ordem do dia. 2.1
Aprovação dos Planos de Ensino do curso de Administração (diurno e noturno) aprovados ad
referendum pela coordenação do curso. Professor Raphael Schlickmann se desculpa por ter
enviado o relatório no dia da reunião, mas explica que teve problemas com a internet, e diz que
sempre que possível será repassado com antecedência. O presidente procede a leitura do parecer
sobre os planos de ensino do curso de Administração e abre para discussão. Professor Raphael
Schlickmann esclarece que foi muito mais tranquila a avaliação dos planos porque já teve a
experiência do semestre anterior e muita gente fez somente adaptação do que já tinha sido
aprovado, mas em alguns casos ainda passou alguma coisa que precisou solicitar o ajuste. Não
havendo discussão, aberto para votação. Aprovado por unanimidade. O presidente questionou se
alguém teria alguma colocação a fazer. Não havendo outros assuntos a tratar, o Professor
Raphael Schlickmann agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião.

Raphael Schlickmann Schlickmann
Presidente do Colegiado

Daniela de Oliveira Massad
Secretária do Colegiado

2

