
 1 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SOCIOECONÔMICO 

COORDENAÇÃO DDO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE: (48) 3721-9381 – www.administracao.ufsc.br 

E-MAIL: administracao@contato.ufsc.br 

 

 

ATA N. 148 DA SESSÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO COLEGIADO E DO NÚCLEO 

DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Ata da Sessão Ordinária Conjunta do Colegiado e do 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Graduação em Administração, realizada no dia 09 de 

setembro de 2021, às 14 horas, por 

videoconferência. 

 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio de 1 

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

com o Núcleo Docente Estruturante - NDE, convocados por meio do Ofício Circular nº 3 

028/2021/CGADM, com a presença dos senhores conselheiros do Colegiado do Curso: Marcos 4 

Abilio Bosquetti, representante do CAD (também membro do NDE); Ricardo Niehues Buss, 5 

representante do CAD (também membro do NDE); Pedro Antônio de Melo, representante do 6 

CAD (também membro do NDE); Marco Antônio de Moraes Ocke, representante do CAD 7 

(também membro do NDE); Bernardo Meyer, representante do CAD; Allan Augusto Platt, 8 

representante da Coordenação de Estágios; Fred Leite Siqueira, representante do CSE; Silvia 9 

Martini de Holanda, representante do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas/CFM; Diogo 10 

Félix de Oliveira, representante da Secretaria Integrada de Graduação/CSE; Eduardo Aquino 11 

Hübler, representante do CRA/SC; Bruna Schneider, representante discente; e Marcelo Gorges 12 

Machado, representante discente; sob a Presidência do Professor Raphael Schlickmann, 13 

Coordenador do Curso de Graduação em Administração. Havendo quórum, a Presidência 14 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão 1. Aprovação da Ata 147 referente à Reunião 15 

do Colegiado do Curso de Administração e da Ata da reunião do NDE realizada em 23 de 16 

agosto de 2021. Colocada em discussão e não havendo quem quisesse discutir, a ata do NDE foi 17 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Colocada em discussão, a professora Silvia 18 

Holanda solicitou ajustes no texto nas linhas 26 e 27, informando que o objetivo da prova de 19 

proficiência em Pré-Cálculo não é melhorar os índices de reprovação. Ainda solicitou ajustes nas 20 

linhas 30-32, informando que o conteúdo de Pré-Cálculo e de Matemática para Administradores 21 

é distinto, então aquela não supriu o conteúdo das duas, apenas a substituiu. Por fim, solicitou 22 

ajustes na linha 37 informando que a disciplina de Cálculo para Ciências Sociais será mais 23 

aplicada ao contexto do curso e não dos alunos como está escrito. Posta em votação a ata foi 24 

aprovada por unanimidade com os ajustes solicitados pela professora Silvia Holanda. 2. Ordem 25 

do dia. 2.1. Continuação da discussão da proposta de substituição da disciplina MTM3100 26 

Pré-Cálculo pela disciplina “Cálculo para Ciências Sociais”, conforme proposta do 27 

Departamento de Matemática. O presidente iniciou a discussão agradecendo a presença do 28 

Chefe do Departamento de Matemática, Raphael da Hora, a quem havia ficado de convidar para 29 
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a presente reunião para que fizesse uma síntese da proposta da disciplina Cálculo para Ciências 30 

Sociais e para que esclarecesse eventuais dúvidas. Após a explicação do referido professor com 31 

base em um documento síntese enviado aos membros do colegiado e do NDE na data anterior o 32 

presidente fez alguns complementos, informando que a alteração implicará na equivalência da 33 

disciplina de MTM3100 Pré-Cálculo e MTM3700 Cálculo para Ciências Sociais a partir de sua 34 

implementação e que esta não deverá ser pré-requisito da disciplina MTM3561 Matemática 35 

Financeira. Na sequência abriu espaço para perguntas. O conselheiro Eduardo Hübler solicitou 36 

maiores esclarecimentos sobre a mudança anterior de Matemática para Administradores para 37 

Pré-Cálculo os quais foram feitos pelo presidente. A professora Silvia Holanda fez uma fala 38 

enfatizando alguns pontos já levantados por ela na reunião anterior, como o trabalho feito para 39 

tornar a disciplina Cálculo para Ciências Sociais mais adequada às necessidades do curso, 40 

lembrando que é muito mais condizente para um curso de nível superior que o conteúdo de Pré-41 

Cálculo. O representante discente Marcelo Machado elogiou a proposta e disse concordar com os 42 

argumentos apresentados no sentido de realizar a alteração proposta. O professor Pedro Melo 43 

também disse concordar que a proposta parece contribuir para uma melhor formação dos 44 

estudantes. O presidente perguntou se mais alguém teria perguntas ou comentários a serem 45 

feitos, e em não havendo manifestação agradeceu a presença e disponibilidade do Professor 46 

Raphael da Hora que deixou a reunião. Dando sequência à reunião o presidente abriu a palavra 47 

para o caso de mais algum conselheiro que quisesse se manifestar. Não havendo mais quem 48 

quisesse discutir o presidente colocou em votação a substituição da disciplina MTM3100 Pré-49 

Cálculo pela disciplina MTM3700 Cálculo para Ciências Sociais no currículo do curso de 50 

Administração a partir do semestre 2022/1. Primeiro abriu-se a votação aos membros do NDE. 51 

Aprovada a alteração por unanimidade. Na sequência, abriu-se a votação aos membros do 52 

colegiado do curso de Administração. Aprovada a alteração por unanimidade. 3. Informes. O 53 

presidente fez menção ao dia do Administrador agradecendo em especial a presença do 54 

conselheiro Eduardo Hübler do CRA/SC que representa o conselho da profissão de 55 

Administração. Parabenizou os representantes discentes que integram o CAAD pela realização 56 

de mais uma Semana Acadêmica de Administração, estando em sua nona edição consecutiva. 57 

Explicou sobre os procedimentos de preparação para o semestre 2021/2. O professor Bernardo 58 

Meyer também agradeceu as contribuições do conselheiro do CRA/SC, parabenizou os membros 59 

do CAAD e informou sobre a elaboração do PAAD, solicitando que os colegas do CAD 60 

preenchessem formulário enviado. Não havendo mais quem quisesse se manifestar o presidente 61 

agradeceu a presença de todos e todas presentes e deu por encerrada a reunião conjunta entre 62 

NDE e Colegiado do Curso de Administração.  63 

 64 

 

Raphael Schlickmann     

(Presidente do NDE e do Colegiado) 

 

 

Marcos Abilio Bosquetti, representante do CAD 

(membro do NDE e do colegiado)  

 

 

 

Ricardo Niehues Buss, representante do CAD 

(membro do NDE e do colegiado) 

 

 

 

Pedro Antônio de Melo, representante do CAD 

(membro do NDE e do colegiado) 

 

 

 

Marco Antonio de Moraes Ocke, representante 

do CAD (membro do NDE e do colegiado) 
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Bernardo Meyer, representante do CAD 

(membro do colegiado) 

 

 

 

Allan Augusto Platt, representante da 

Coordenação de Estágios 

(membro do colegiado) 

 

 

 

Fred Leite Siqueira, representante do CSE 

(membro do colegiado) 

 

 

 

Silvia Martini de Holanda Administração, 

representante do Centro de Ciências Físicas e 

Matemáticas/CFM (membra do colegiado) 

 

Diogo Félix de Oliveira, representante da 

Secretaria Integrada de Graduação/CSE 

(membro do colegiado) 

 

 

 

Eduardo Aquino Hübler, representante do 

CRA/SC 

(membro do colegiado) 

 

 

 

Bruna Schneider, representante discente 

(membra do colegiado) 

 

 

 

Marcelo Gorges Machado representante discente 

(membro do colegiado) 

 

 

 

 


