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ATA N. 006/2021 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 
16 de novembro de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência 

 
Ao décimo sexto dia do mês de novembro 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 031/2021/CGADM/CSE, com a 3 

presença dos membros: Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Ani Caroline Grigion Potrich, Pedro 4 

Antônio de Melo e Marco Antonio de Moraes Ocke, sob a Presidência do Professor Raphael 5 

Schlickmann. Havendo quórum, a Presidência cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão, 6 

e solicitou a inclusão da discussão da minuta de resolução da EaD como ponto de pauta. 7 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 1. Informes. Professor Raphael Schlickmann 8 

passou algumas informações sobre a Semana de Recepção e Integração dos calouros e calouras, 9 

o IV Seminário de Formação Docente da Administração, a instalação da Câmara de Graduação 10 

do CSE, a aprovação do Calendário Acadêmico 2022 com retorno presencial e a formatura 11 

2021/1 com realização prevista para o dia vinte e três de novembro às dez horas. 2. Ordem do 12 

dia. 2.1 Ad referendum da Coordenação do Curso relativo aos Planos de Ensino das disciplinas 13 

ofertadas ao semestre 2021/2. Professora Ani Caroline Grigion Potrich, relatora do item da 14 

pauta, fez a leitura do parecer da Coordenadoria do Curso, referente à aprovação dos planos de 15 

ensino. Aberto para discussão. Professor Raphael Schlickmann comentou que demoraram um 16 

pouco para enviar, mas que foi mais fácil analisar porque a maioria dos professores tomou como 17 

base o plano do semestre anterior. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 2.2 Status 18 

dos trabalhos da Comissão de Proposição do Novo Currículo. Professora Andressa Sasaki 19 

Vasques Pacheco cumprimentou a todos e informou que foram feitas reuniões com os colegas, 20 

principalmente no mês de setembro, para proposição de sugestões, e que antes já haviam enviado 21 

formulário, cujo resultado foi compilado; disse também que no momento estão na fase das 22 

disciplinas, sendo que a comissão juntou todas as ideias e dividiu por áreas e estão tentando fazer 23 

uma estrutura de currículo com disciplinas para na próxima etapa a iniciar em dezembro 24 

convocar os professores das áreas para avaliar a sugestão da comissão. Professor Raphael 25 
Schlickmann também explicou como foi realizado o trabalho de refinamento das áreas e 26 

disciplinas com base nas sugestões dos professores e que eles mesmos irão validar as disciplinas. 27 

Em resposta aos questionamentos feitos pelo Professor Marco Antonio de Moraes Ocke, a 28 

Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco informou que teriam até abril de 2022 para estar 29 

com tudo pronto, que não haveriam subcomissões, mas sim conversas por área e que a aplicação 30 
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do novo currículo seria em 2023, tendo 2022 como um ano de capacitação docente. 2.3. 31 

Avaliação do semestre 2021/1 e informações e discussão sobre o retorno presencial a partir do 32 

semestre 2022/1. Sobre a avaliação do semestre 2021/1, o Professor Raphael Schlickmann disse 33 

que como todos os presentes estavam no Seminário de formação docente, iria apenas repetir o 34 

que já foi falado e que basicamente a avaliação dos alunos e docentes foi semelhante a do 35 

semestre anterior, passando para o tópico de discussão sobre o retorno presencial. Então, a 36 

presidência mostrou a apresentação do professor Edson Roberto De Pieri, relator da Síntese do 37 

Calendário Acadêmico UFSC 2022, que foi aprovado na reunião do Conselho Universitário da 38 

semana passada, explicando inicialmente que haverá duas semanas de integração dos estudantes 39 

no começo de cada semestre 2022/1 e 2022/2 e que o ensino será totalmente presencial, 40 

conforme divulgado pela Administração da UFSC. 2.4. Participação do Curso de Administração 41 

no Edital nº 11/2021/PROEX na proposta de criação de um novo Programa de Extensão, 42 

vinculado ao processo de curricularização da extensão do Centro Socioeconômico – CSE. A 43 

presidência informou que, com a presença dos professores Pedro Antônio de Melo e Marco 44 

Antonio de Moraes Ocke na reunião, foi discutida a participação do Centro Socioeconômico no 45 

Edital ganhando um recurso de trezentos e quarenta mil reais pela apresentação de uma proposta 46 

que contemplasse os cursos do CSE, onde estes proporiam projetos que fariam parte de um 47 

programa do CSE, dentro de três eixos: atendimento à comunidade, produção audiovisual e 48 

capacitação do público externo. Professor Raphael Schlickmann disse que foi sugerido então que 49 

cada coordenador junto aos professores do curso buscasse propor projetos dentro desses eixos 50 

que pudessem fazer parte do programa, mas que o prazo ficou apertado e foram enviados e-mails 51 

para os professores para conseguir realizar o trabalho, apresentando as propostas enviadas em 52 

cada eixo. Professor Marco Antonio de Moraes Ocke trouxe algumas informações sobre a 53 

questão de espaço físico e equipamentos que foi levantada na reunião que tratou do assunto e 54 

disse que ficou em dúvida se poderia haver vários projetos por curso ou apenas um e o professor 55 
Raphael Schlickmann respondeu que não tinha certeza ainda, mas achava que poderiam ser 56 

vários projetos. Professor Pedro Antônio de Melo falou que o entendimento que teve é que seria 57 

necessário um espaço para atividades relacionadas com a extensão e em princípio se faria um 58 

projeto único para que pudessem receber essa verba para equipar esse espaço e a médio ou longo 59 

prazo os projetos dos cursos seriam inseridos. Professora Ani Caroline Grigion Potrich falou que 60 

ficou na dúvida se deveriam realmente colocar os projetos do LINC e Academy, mas os 61 

professores Raphael Schlickmann e Andressa Sasaki Vasques Pacheco disseram que achavam 62 

que sim, pois assim estes projetos poderiam ser ampliados. Professora Andressa Sasaki Vasques 63 

Pacheco sugeriu que fosse incluído o LINC Digital no eixo da capacitação. Professor Marco 64 

Antonio de Moraes Ocke também fez a observação de que o fato de os projetos já estarem 65 

acontecendo, já trazerem resultados e estarem cadastrados no SIGPEX há algum tempo trazem 66 

pontos para a proposta para que o CSE consiga obter o recurso. O presidente ficou de enviar 67 

notícias sobre o que ficar resolvido. 2.5 Inclusão de pauta: Minuta de resolução regulamentando 68 

o uso da modalidade a distância no ensino presencial na UFSC. Professor Raphael Schlickmann 69 

disse que fez alguns destaques aos quais precisavam se atentar na minuta que iriam discutir na 70 

Câmara de Graduação e para contextualizar explicou que existe uma legislação que permite a 71 

oferta de 40% da carga horária de uma disciplina de cursos de Graduação na modalidade a 72 

distância e a UFSC está querendo regulamentar isso na instituição, havendo uma comissão para 73 

tal, mas que souberam disso em cima da hora e por isso pediram pra discutir o assunto antes. O 74 

presidente falou que, por exemplo, a legislação permite 40% da carga a distância, mas que a 75 

proposta é de 20% e existem outras discussões e por isso precisavam debater nos centros e 76 

cursos para terem mais argumentos, pois para o curso a proposta é importante por várias razões. 77 

Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco disse que deveria estar no Projeto Político 78 

Pedagógico e cada curso teria que decidir e que já havia lido a Resolução, que tem várias coisas 79 

que amarram o negócio de um jeito, que só vão atrapalhar, e para o curso com o currículo novo 80 

seria muito importante. Professor Pedro Antônio de Melo questionou se deveria ser aprovado 81 
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também pelos departamentos e o presidente respondeu que isso foi para a Câmara, mas que 82 

pediram para retirar de pauta porque precisavam discutir nos centros de ensino e então seria 83 

discutido na câmara do CSE e no conselho da unidade. Professor Pedro Antônio de Melo lembra 84 

que a previsão de 20% já existia desde a LDB de 96 e depois teve o incremento em 2005 e 85 

voltou-se a discutir, mas que a UFSC nunca aceitou e que desconhece que haja algum curso que 86 

tenha 20% a distância, mas agora essa discussão de 20 para 40% tem tudo a ver com a pandemia, 87 

mas que a universidade precisará de uma infraestrutura que não tem. Como a reunião do NDE já 88 

estava avançando no horário da reunião do Colegiado, o presidente deu por encerrada a sessão.  89 

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