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ATA N. 003/2021 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 02 de agosto de 2021, às 14 horas, por 

videoconferência. 

 

Ao segundo dia 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 024/2021/CGADM/CSE, com a presença dos senhores: Ani Caroline 3 

Grigion Potrich, Helena Kuerten de Salles Uglione, Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Marco 4 

Antônio de Moraes Ocke, Márcia Barros de Sales, Marcos Abilio Bosquetti, Pedro Antônio de 5 

Melo, Ricardo Niehues Buss, sob a Presidência do professor Raphael Schlickmann. Havendo 6 

quórum, a Presidência cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão, e apresentou a ordem 7 

do dia, indagando se alguém teria algum ponto de pauta a incluir. Não havendo, o professor 8 

Raphael Schlickmann deu seguimento à reunião. 1. Aprovação da Ata 002/2021 referente à 9 

Reunião do NDE realizada em 23 de junho de 2021. Aberta a discussão, e não havendo quem 10 

quisesse discutir, colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 2. Ordem do dia. 2.1 11 

Definição de número de páginas para o Projeto de TC (formato artigo). Professora Helena 12 

Kuerten de Salles Uglione, relatora do item da pauta, realizou a explicação da inclusão da 13 

quantidade de páginas nas normas de TC, em que projeto de TC em formato de artigo ficaria de 14 

capa até final do projeto, com 15 a 23 páginas, já o artigo final em formato de artigo, totalizaria 15 

de 23 a 33 páginas, ambos considerando os elementos pré-textuais (em torno de 8 páginas) para 16 

ficar de acordo com o tamanho exigido para publicação na Revista de Ciências da Administração 17 

da UFSC. Aberto para discussão. Após várias indagações e dúvidas sobre a forma como deveria 18 

ser incluída a informação no texto, e, após esclarecidas, foi posto em votação. Aprovado por 19 

unanimidade. 2.2 Deliberação sobre a Proposta de Posicionamento e Perfil do Egresso do 20 

novo currículo do Curso de Graduação em Administração. Professora Andressa Sasaki 21 

Vasques Pacheco, presidente da comissão para proposição do novo currículo, apresentou a 22 

equipe, as etapas do processo e a atual em que a comissão encontra-se que trata da etapa de 23 

validação interna, explicando que a mesma não faz parte do rito processual que exige apenas a 24 

validação final, mas pela proposta de vocação do curso e tornar o processo mais transparente e 25 

participativo, optou-se por validar essa etapa intermediária, a qual já foi aprovada por 26 

unanimidade pelo Departamento de Ciências da Administração – CAD, tendo como prazo final 27 

até abril de 2022, justificado pelo prazo dado à curricularização da extensão que também precisa 28 

ser realizada. A professora Andressa apresentou as novas diretrizes nacionais curriculares, o 29 

objetivo de formar para o ecossistema de inovação, as possibilidades de atuação do egresso, além 30 
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da consulta e validação externa realizada com os atores do ecossistema de inovação e egressos. 31 

Aberta a discussão. Os membros do NDE reiteraram a concordância com a proposta visto que os 32 

esclarecimentos e contribuições necessários já haviam sido feitos por ocasião da discussão em 33 

reunião do CAD o qual todos integram. Posto em votação. Aprovada por unanimidade. 3. 34 

Informes. Não havendo informes por parte da Presidência, o presidente questionou se alguém 35 

teria algum informe e não havendo outros assuntos a tratar, agradeceu a presença de todos e 36 

todas e deu por encerrada a reunião.  37 

 

 

 

 

 

 

Raphael Schlickmann 

Presidente do Colegiado e Secretário da Reunião 
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