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ATA N. 146 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Ata da Sessão Ordinária do Colegiado do Curso de 
Graduação em Administração, realizada no dia 02 de 
agosto de 2021, às 15 horas, por videoconferência. 

 
Ao segundo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quinze horas, por meio de 1 

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

por meio do Ofício Circular nº 023/2021/CGADM/CSE, com a presença dos senhores: Ani 3 

Caroline Grigion Potrich, Subcoordenadora do Curso de Graduação em Administração, Helena 4 

Kuerten de Salles Uglione, Coordenadora de TC do Curso de Graduação em Administração, 5 

Andressa Sasaki Vasques Pacheco, representante do Departamento de Ciências da 6 

Administração, Marco Antônio de Moraes Ocke, representante do Departamento de Ciências da 7 

Administração, Márcia Barros de Sales, representante do Departamento de Ciências da 8 

Administração, Marcos Abilio Bosquetti, representante do Departamento de Ciências da 9 

Administração, Pedro Antônio de Melo, representante do Departamento de Ciências da 10 

Administração, Ricardo Niehues Buss, representante do Departamento de Ciências da 11 

Administração, Bernardo Meyer, representante do Departamento de Ciências da Administração, 12 

Fred Leite Siqueira Campos, representante do Centro Socioeconômico, Diogo Félix de Oliveira, 13 

representante suplente da Secretaria Integrada de Graduação do Centro Socioeconômico, 14 

Marcelo Menezes Reis, representante do Centro Tecnológico, Silvia Martini de Holanda, 15 

representante do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Eduardo Aquino Hübler, 16 

representante do Conselho Regional de Administração, Bruna Macieira de Oliveira Schneider, 17 

representante discente, Marcelo Gorges Machado, representante discente, sob a Presidência do 18 

professor Raphael Schlickmann, Coordenador do Curso de Graduação em Administração. 19 

Havendo quórum, a Presidência cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão, e apresentou a 20 

ordem do dia, indagando se alguém teria algum ponto de pauta a incluir. Não havendo, o 21 

professor Raphael Schlickmann deu seguimento à reunião. 1. Aprovação da Ata 145 referente à 22 

Reunião do Colegiado do Curso realizada em 23 de junho de 2021. Aberta a discussão, o 23 

Professor Fred Leite Siqueira Campos solicitou o ajuste no nome completo dele, o qual será 24 

realizado. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 2. Ordem do dia. 2.1 Definição 25 

de número de páginas para o Projeto de TC (formato artigo). Professora Helena Kuerten de 26 

Salles Uglione, relatora do item da pauta, realizou a explicação da inclusão da quantidade de 27 
páginas nas normas de TC, em que projeto de TC em formato de artigo ficaria de capa até final 28 

do projeto, com 15 a 23 páginas, já o artigo final em formato de artigo, totalizaria de 23 a 33 29 

páginas, ambos considerando os elementos pré-textuais (em torno de 8 páginas) para ficar de 30 

acordo com o tamanho exigido para publicação na Revista de Ciências da Administração da 31 
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UFSC. Aberto para discussão. Aprovado por unanimidade. 2.2 Deliberação sobre a Proposta 32 

de Posicionamento e Perfil do Egresso do novo currículo do Curso de Graduação em 33 
Administração. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco, presidente da comissão para 34 

proposição do novo currículo, apresentou a equipe, as etapas do processo e a atual em que a 35 

comissão encontra-se que trata da etapa de validação interna, explicando que a mesma não faz 36 

parte do rito processual que exige apenas a validação final, mas pela proposta de vocação do 37 

curso e tornar o processo mais transparente e participativo, optou-se por validar essa etapa 38 

intermediária, a qual já foi aprovada por unanimidade pelo Departamento de Ciências da 39 

Administração e pelo NDE do curso, tendo como prazo final até abril de 2022, justificado pelo 40 

prazo dado à curricularização da extensão que também precisa ser realizada. A professora 41 

Andressa apresentou as novas diretrizes nacionais curriculares, o objetivo de formar para o 42 

ecossistema de inovação, as possibilidades de atuação do egresso, além da consulta e validação 43 

externa realizada com os atores do ecossistema de inovação e egressos. Aberta a discussão. 44 

Professor Fred Leite Siqueira Campos considera a proposta boa e bem organizada, elogiando a 45 

comissão e comenta sobre o programa de pós-graduação que trabalha com inovação. Professor 46 

Bernardo Meyer parabeniza a comissão e relata a conversa com um ex colega que trabalha em 47 

um escritório de projetos estratégicos da XP, que comenta ter dificuldades de encontrar 48 

administradores e acaba contratando mais engenheiros atualmente, em uma área que deveria ser 49 

da Administração. Professor Marcelo Menezes Reis comenta das conversas com seus alunos e da 50 

alta competitividade que encontrarão com engenheiros, e que pode ser um avanço esse novo 51 

currículo com foco em inovação para aumentar a competitividade dos alunos da Administração. 52 

Parabeniza a comissão e acredita ser um passo importante para avançar. Professor Pedro Antônio 53 

de Melo parabeniza a comissão e destaca a importância de levar aos pares essa validação, como a 54 

comissão vem realizando. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco comenta que o currículo 55 

estará sempre em constante atualização e será importante um acompanhamento com os egressos. 56 

A discente Bruna Macieira de Oliveira Schneider corrobora a importância para os alunos desse 57 
novo currículo, pois hoje sente dificuldades e busca disciplinas fora do curso para complementar 58 

sua formação. Professor Raphael Schlickmann comenta em que todos os alunos serão 59 

beneficiados, inclusive os egressos que terão esse curso no seu currículo. Colocado em votação, 60 

aprovado por unanimidade. 3. Informes. Professor Raphael Schlickmann informou da aprovação 61 

por unanimidade pelo colegiado do CSE o regimento interno do curso. Também que neste 62 

semestre não abriu vagas para ingresso/reingresso ao nosso curso e informa sobre as debates que 63 

estão sendo realizados com o Departamento de Matemática sobre a disciplina de Pré-Cálculo que 64 

substituiu a disciplina de Matemática para Administradores, pois começou a ter um número 65 

grande de reprovações em Pré-Cálculo e continuou também em Cálculo, criando um outro 66 

problema. Neste sentido, a disciplina de Pré-Cálculo está sendo repensada e estão propondo uma 67 

disciplina para os alunos do CSE (Matemática para Ciências Sociais). Professora Silvia Martini 68 

de Holanda corrobora o problema com as reprovações e a disciplina para ciências sociais está 69 

sendo pensada para ser algo mais aplicado com exemplos de cada curso. O presidente questionou 70 

se alguém teria algum outro informe e não havendo outros assuntos a tratar, agradeceu a 71 

presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião.  72 
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