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ATA N. 002/2021 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 
23 de junho de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência 

 
Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio 1 

de videoconferência, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em 2 

Administração, convocado por meio do Ofício Circular nº 021/2021/CGADM/CSE, com a 3 

presença dos membros: Ani Caroline Grigion Potrich, Helena Kuerten de Salles Uglione, Márcia 4 

Barros de Sales, Marcos Abílio Bosquetti, Ricardo Niehues Buss e Marco Antônio de Morais 5 

Ocke, sob a Presidência do Professor Raphael Schlickmann. Havendo quórum, a Presidência 6 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. 1. Aprovação da ata da reunião 1/2021 de 4 7 

de março de 2021. Colocado em discussão, nada declarado. Colocado em votação. Aprovado 8 

por unanimidade. Em seguida, o presidente passou para a ordem do dia. 2. Ordem do dia. 2.1 9 

Aprovação dos Planos de Ensino do curso de Administração (diurno e noturno) aprovados ad 10 

referendum pela coordenação do curso referentes ao semestre 2021/1. Professora Ani Caroline 11 

Grigion Potrich, relatora do item da pauta, fez a leitura do parecer da Coordenadoria do Curso, 12 

referente à aprovação dos planos de ensino. Aberto para discussão. Professor Raphael 13 

Schlickmann comentou que o prazo estabelecido pela PROGRAD para elaboração dos planos 14 

foi, novamente, muito curto, sem considerar o período de férias dos professores e alguns 15 

departamentos não tinham definição de professores para algumas disciplinas, e, em seguida, 16 

agradeceu à Professora Ani Caroline Grigion Potrich por ter realizado a análise dos planos. 17 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 2.2 Apresentação e discussão dos resultados 18 

da avaliação do semestre 2020/1 (via CPA/UFSC) e do semestre 2020/2 (via formulário da 19 

coordenação do curso). Professor Raphael Schlickmann disse que iria apresentar rapidamente o 20 

relatório de avaliação discente 2020/2 que já havia sido apresentado no Seminário Docente do 21 

Curso e na última reunião do Departamento, em que todos estavam presentes, mas apresentaria 22 

também o resultado da avaliação realizada pelos docentes e a avaliação dos estudantes via 23 

CPA/UFSC, que não haviam sido mostrados aos membros do NDE. Na apresentação da 24 

avaliação discente, o presidente leu alguns comentários realizados pelos discentes e reflexões, 25 

abrindo, em seguida, para discussão. Em relação ao retorno dado às atividades propostas, o 26 
professor Marco Antônio de Morais Ocke comentou que possui vários alunos e fica difícil dar 27 

um feedback individual a cada um deles, mas responde aos e-mails dos estudantes que o 28 

procuram, mas que essa procura geralmente é feita no final do semestre. Professora Helena 29 

Kuerten de Salles Uglione falou que acha importante ter a preocupação de avaliar o que está 30 
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acontecendo durante o ensino não presencial, mas que precisam também se planejar para o 31 

retorno ao ensino presencial. O presidente concordou com a fala do professor Marco Antônio de 32 

Morais Ocke de que os estudantes somente procuram o professor no final do semestre e disse 33 

que necessitam refletir sobre o que cabe refletir; ele falou também que iria levar a preocupação 34 

da professora Helena Kuerten de Salles Uglione com o retorno ao ensino presencial à Câmara de 35 

Graduação, da qual faz parte, pois entende que devem enfatizar mais esse problema e trabalhar 36 

no NDE os problemas que podem ter. Professor Ricardo Niehues Buss comentou que acha 37 

importante os professores detalharem o cronograma e plano de ensino e combinar tudo com os 38 

alunos no primeiro dia de aula, pois quanto mais claras forem as intenções do professores para os 39 

alunos no começo, haverá menos possibilidade de fazerem reclamações no final. Antes de iniciar 40 

a apresentação dos resultados da avaliação da CPA/UFSC, professor Raphael Schlickmann 41 

informou que não haveria tempo hábil para passar por todos os pontos da pauta, porque 42 

precisariam iniciar a reunião do colegiado em seguida, mas não haveria problema, pois todos os 43 

assuntos restantes seriam tratados na reunião do colegiado. Sobre a avaliação da CPA/UFSC, o 44 

presidente falou que as questões de 2020/1 foram adaptadas ao ensino não presencial e o 45 

resultado não poderia ser comparado com os anos anteriores, havendo, inclusive, um aumento na 46 

participação dos alunos. Terminada a leitura da avaliação CPA/UFSC, a presidência pediu 47 

licença aos presentes para finalizar a reunião do NDE e iniciar a reunião do colegiado, cujos 48 

representantes já estavam aguardando, se desculpando pelo tempo não ter sido suficiente e 49 

agradecendo a participação de todos. Não havendo discussão, a sessão foi encerrada. 50 

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