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ATA N. 004/2021 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 25 de agosto de 2021, às 14 horas, por 

videoconferência. 

 

No dia vinte e cinco do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio de 1 

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

meio do Ofício Circular nº 027/2021/CGADM/CSE, com a presença dos senhores: Ani Caroline 3 

Grigion Potrich, Helena Kuerten de Salles Uglione, Márcia Barros de Sales, Marcos Abilio 4 

Bosquetti, Ricardo Niehues Buss, sob a Presidência do professor Raphael Schlickmann. 5 

Havendo quórum, a Presidência cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão, e apresentou a 6 

ordem do dia, indagando se alguém teria algum ponto de pauta a incluir. Não havendo, o 7 

professor Raphael Schlickmann deu seguimento à reunião. 1. Aprovação da Ata 003/2021 8 

referente à Reunião do NDE realizada em 02 de agosto de 2021. Aberta a discussão, e não 9 

havendo quem quisesse discutir, colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 2. Ordem 10 

do dia. 2.1 2.1 Proposta de substituição da disciplina MTM3100 Pré-Cálculo pela disciplina 11 

“Cálculo para Ciências Sociais”, conforme proposta do Departamento de Matemática. 12 

Professor Raphael Schlickmann iniciou a explicação da proposta, explicando o contexto da 13 

disciplina de Pré-Cálculo, que apresenta um alto índice de reprovação, e o Departamento de 14 

Matemática tentou inserir uma prova de proficiência para Pré-Cálculo e também não conseguiu 15 

melhorar os indicadores. Especificamente no nosso curso, em 2018, o Departamento de 16 

Matemática enviou uma proposta para adesão à disciplina de Pré-Cálculo e após passar nela, os 17 

alunos estariam aptos para cursar a disciplina de Matemática para Administradores. Optou-se por 18 

ficar com a disciplina de Pré-Cálculo e exclui-se Matemática para Administradores, pois todo o 19 

conteúdo necessário nas duas disciplinas era suprido com o conteúdo de Pré-Cálculo. Em 2019-1 20 

aconteceu a mudança na prática aos alunos. O chefe do Departamento de Matemática, Raphael, 21 

começou a organizar uma mudança nesta disciplina de Pré-Cálculo em função da retenção de 22 

alunos nesta disciplina inicial e surgiu um novo problema, em função do alto índice de 23 

reprovações, por isso, estão propondo uma nova disciplina para os cursos de Administração e 24 

Ciências Contábeis, chamada Cálculo para Ciências Sociais, uma disciplina mais aplicada ao 25 

contexto dos alunos. Duas disciplinas apresentam como pré-requisito a disciplina de Pré-Cálculo 26 

ou da nova proposta Cálculo para Ciências Sociais, que são Matemática Financeira e Pesquisa 27 

Operacional. Matemática Financeira não seria um empecilho ser extinta e ao perguntar ao atual 28 

professor da disciplina de Pesquisa Operacional, professor Lynceo, respondeu com o seguinte 29 

teor no e-mail: “Sim, a disciplina Cálculo para Ciências Sociais seria um pré-requisito 30 
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interessante para EPS7042. Essa disciplina introduz a ideia de ponto ótimo, que é ampliada na 31 

disciplina de PO com outros modelos. Além de nivelar um pouco o conhecimento matemático 32 

dos alunos”. Aberto para discussão. Helena lembra-se do processo que aconteceu da alteração de 33 

excluir Pré-Cálculo e ficar apenas com Matemática para Administradores. Destacando que na 34 

época aceitamos a mudança e agora iremos voltar atrás. Sendo importante analisar para nosso 35 

currículo e verificar qual será o impacto. Pensar se faz sentido as justificativas para retomar. 36 

Márcia acredita que faz parte rever esse processo e de acordo com os dados apresentados de 37 

reprovação e motivação dos alunos nas primeiras fases, o ideal é melhorar o processo de ensino 38 

dos alunos e parece ser um bom caminho essa alteração. Raphael comenta que não haverá 39 

mudança de créditos e nem carga horária, apresentando a tabela com dados de reprovações nas 40 

disciplinas de Matemática para Administradores (2015-1 a 2018-2) e Pré-Cálculo (2019/1 a 41 

2020/2), nos cursos Diurno e Noturno. Houve uma queda de reprovações no Diurno e um 42 

aumento no Noturno. Ricardo comenta que se for analisar apenas os dados não parece ter tido 43 

mudança nos índices de reprovações quando alterou Matemática para Administradores para Pré-44 

Cálculo. Com isso acredita ser melhor manter uma disciplina mais direcionada para os 45 

administradores. Helena comenta que o que precisamos analisar é que a ementa da proposta 46 

esteja mais interessante aos alunos. Ani Caroline afirma que gostou dessa nova proposta, pois 47 

será mais direcionada ao contexto dos alunos mesmo tendo uma carga de conteúdo grande, mas a 48 

ideia é aprender o básico e qual a sua aplicação, e não como em cursos que necessita se 49 

aprofundar nas noções matemáticas. Raphael mostra os dois conteúdos programáticos, da 50 

disciplina atual e da nova proposta. Márcia destacou preocupação com a quantidade de 51 

conteúdos na disciplina da nova proposta. Helena reforçou que parece que o novo conteúdo 52 

parece ser mais complexo. Raphael comenta da dificuldade que os alunos têm com métodos 53 

quantitativos de uma forma geral e não o conteúdo em si. Helena comentou que seria 54 

interessante ouvir a Silvia no Colegiado para que ela que possui conhecimento especifico possa 55 

explicar melhor as mudanças. Ani reforça a importância de verificar qual conteúdo será essencial 56 

para as demais disciplinas do curso, se é aquele majoritariamente apresentado em Pré-Cálculo ou 57 

na nova disciplina. Márcia concorda com esse ponto que é essencial saber a nossa realidade e 58 

Ricardo também reforça que precisa ter algo aplicado à realidade do nosso curso. Ani Caroline 59 

comenta que não valeria o esforço de repensarmos uma nova proposta baseada para o currículo 60 

atual, sendo que iremos pensar isso na sequência do que precisaremos para o novo currículo 61 

proposto. Marcos Bosquetti também acredita que não é momento mais adequado para mudanças. 62 

Raphael comenta que podemos avançar na discussão em uma próxima reunião, em função do 63 

horário. 2.2 Sistema de Gerenciamento de Cursos – SIGEC da COPERVE. 2.2 Sistema de 64 

Gerenciamento de Cursos – SIGEC da COPERVE. Professor Raphael Schlickmann relata 65 

que a COPERVE apresentou em reunião um sistema que foi desenvolvido para simular pesos e 66 

notas de corte para o ingresso no vestibular. E a cada novo vestibular, consegue-se simular novos 67 

resultados com a alteração destes pesos e cortes. Como foi realizada alteração no último 68 

vestibular, neste não haverá alteração. Mas gostaria de informar que a partir de agora tem mais 69 

esse recurso para auxiliar nas novas definições. 2.3 Novo currículo: envio do formulário 70 

“Levantamento de perfil, competências e sugestões de ensino, pesquisa e extensão" do 71 

corpo docente. Professor Raphael Schlickmann informa que a próxima etapa do novo currículo 72 

consiste no levantamento das competências do corpo docente, em um primeiro momento, foi 73 

enviado para os professores do CAD. Mas em um momento posterior, também será enviado para 74 

os demais departamentos um formulário especifico para o levantamento das competências, que 75 

precisará ser adaptado. 2.4 Planejamento de Retorno das atividades de ensino presenciais. 76 

Professor Raphael Schlickmann relata que precisamos começar a pensar o retorno das atividades 77 

presenciais e poderemos discutir em conjunto na sequência com o Colegiado do Curso.  78 

 79 
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3. Informes. Não havendo informes por parte da Presidência, o presidente questionou se alguém 80 

teria algum informe e não havendo outros assuntos a tratar, agradeceu a presença de todos e 81 

todas e deu por encerrada a reunião.  82 

 

 

 

 

 

 

             Raphael Schlickmann                              Ani Caroline Grigion Potrich 

               Presidente do NDE        Secretária da Reunião 
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