
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. 149 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 16 de 
novembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos,  por 
videoconferência.

Ao décimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta 
minutos,  por  meio  de  videoconferência,  reuniu-se  o  Colegiado  do  Curso  de  Graduação  em 
Administração,  convocado  por  meio  do  Ofício  Circular  nº  032/2021/CGADM/CSE,  com  a 
presença dos senhores: Ani Caroline Grigion Potrich, Subcoordenadora do Curso de Graduação 
em Administração, Allan Augusto Platt, Coordenador de Estágios do Curso de Graduação em 
Administração, Helena Kuerten de Salles Uglione, Coordenadora de TC do Curso de Graduação 
em  Administração,  Andressa  Sasaki  Vasques  Pacheco,  representante  do  Departamento  de 
Ciências da Administração, Marco Antônio de Moraes Ocke, representante do Departamento de 
Ciências da Administração, Márcia Barros de Sales, representante do Departamento de Ciências 
da  Administração,  Pedro  Antônio  de  Melo,  representante  do  Departamento  de  Ciências  da 
Administração,  Joana  Stelzer,  representante  suplente  do  Departamento  de  Ciências  da 
Administração, Daniela de Oliveira Massad, representante da Secretaria Integrada de Graduação 
do  Centro  Socioeconômico,  Marcelo  Menezes  Reis,  representante  do  Centro  Tecnológico, 
Eduardo Aquino Hübler, representante do Conselho Regional de Administração, Bruna Macieira 
de Oliveira Schneider, representante discente, Marcelo Gorges Machado, representante discente, 
Luiz  Felipe  de  Oliva  Maya  Dourado,  representante  discente  suplente,  sob  a  Presidência  do 
professor  Raphael  Schlickmann,  Coordenador  do  Curso  de  Graduação  em  Administração. 
Havendo quórum, a Presidência cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão, passando aos 
informes 1. Informes. Professor Raphael Schlickmann informou sobre a Semana de Recepção e 
Integração dos calouros e calouras, o IV Seminário de Formação Docente da Administração, a 
instalação da Câmara de Graduação do CSE, a aprovação do Calendário Acadêmico 2022 com 
retorno presencial e a formatura 2021/1 do curso que ocorrerá no dia vinte e três de novembro às 
dez  horas.  O  presidente  questionou  se  havia  mais  algum informe.  Não  havendo,  o  mesmo 
informou sobre a presença da estudante Jéssica, do doutorado do PPGA, solicitando aprovação 
dos  membros.  Em  discussão.  Não  houve  discussão.  Colocado  em  votação.  Aprovado  por 
unanimidade. O presidente solicitou em seguida a inclusão do ponto de pauta sobre a discussão 
da minuta de resolução da EaD. Em discussão.  Não houve discussão. Colocado em votação. 
Aprovado  por  unanimidade.  Antes  de  dar  prosseguimento  aos  assuntos  da  pauta  do  dia,  o 
professor Raphael Schlickmann solicitou que a estudante Jéssica explicasse de forma objetiva o 
objetivo de acompanhar a reunião e a mesma explicou que tem o objetivo de acompanhar o 

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1



processo de liderança em colegiados e que se algum membro tivesse dúvida ou interesse ela 
estaria à disposição. 2. Ordem do dia. 2.1 Ad referendum da Coordenação do Curso relativo 
aos Planos de Ensino das disciplinas ofertadas ao semestre 2021/2. Professora Ani Caroline 
Grigion Potrich, relatora do item da pauta, fez a leitura do parecer da Coordenadoria do Curso, 
referente  à  aprovação  dos  planos  de  ensino.  Aberto  para  discussão.  Não  houve  discussão. 
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O presidente agradeceu a confiança de todos 
e à professora Ani Caroline Grigion Potrich pelo relato. 2.2 Status dos trabalhos da Comissão 
de  Proposição  do  Novo  Currículo.  Professora  Andressa  Sasaki  Vasques  Pacheco 
cumprimentou  a  todos  e  informou  que  finalizaram  a  parte  de  consulta  pelo  formulário 
disponibilizado aos docentes e a etapa de conversas para que os professores manifestassem suas 
ideias  e  sugestões  sobre  o novo currículo,  onde a  partir  disso fizeram uma compilação  das 
sugestões e categorização das áreas e no momento estão na fase de formulação das disciplinas. A 
mesma também informou que teriam até abril de 2022 para estar com o trabalho concluído e 
elogiou a participação da Bruna e do Marcelo, que são representantes discentes na comissão e 
têm contribuído muito com a proposição do novo currículo. Professora Ani Caroline Grigion 
Potrich falou que depois irão estender o convite a outros professores de outros departamentos 
para  colaborar.  Professora  Andressa  Sasaki  Vasques  Pacheco  informou  que  a  previsão  de 
implementação  é  2023.  Professor  Marcelo  Menezes  Reis  questionou  como  o  curso  está 
gerenciando a questão  da  curricularização  da  extensão.  Professora Andressa Sasaki  Vasques 
Pacheco disse que ainda não chegaram na etapa da formalização da questão no currículo, mas já 
convidaram  o  professor  Marco  Antônio  de  Moraes  Ocke,  coordenador  da  Extensão  para 
participar mais ativamente dessa etapa, mas disse que no curso já fazem extensão e pretendem 
trabalhar de acordo com a característica das disciplinas, considerando aquelas que já possuem 
atividades com característica de extensão. 2.3. Avaliação do semestre 2021/1 e informações e 
discussão sobre  o  retorno  presencial  a  partir  do  semestre  2022/1.  Sobre  a  avaliação  do 
semestre  2021/1,  o  Professor  Raphael  Schlickmann  disse  que  costumam falar  um pouco  da 
avaliação do semestre anterior e fazem sempre uma apresentação formal dos dados, mas que 
observando os resultados da última avaliação percebem pouca alteração, onde normalmente os 
estudantes  que  respondem,  apresentam  respostas  muito  similares  e  as  reclamações  são 
geralmente  as  mesmas  e  no  Seminário  de  formação  docente  fizeram  uma apresentação  das 
informações  e  uma  discussão  com  os  professores  que  estavam.  Sobre  o  retorno  presencial 
2022/1,  o  presidente  disse  que  na  última  sexta-feira  houve  uma  reunião  do  Conselho 
Universitário, que tinha como pauta única a aprovação do Calendário Acadêmico da UFSC de 
2022, cujo relator foi o professor Edson Roberto De Pieri, diretor do CTC, apresentando então o 
resumo  do  calendário  enviado  pelo  mesmo  aos  membros  do  CUn  e  explicando  que  ficou 
aprovado um calendário  de 16 semanas para o semestre  2022/1 e  18 semanas para 2022/2, 
havendo uma semana de integração dos estudantes no começo de cada semestre 2022/1 e 2022/2. 
Em discussão. Não havendo quem quisesse discutir, a presidência passou para o próximo ponto 
de pauta.  2.4. Participação do Curso de Administração no Edital nº 11/2021/PROEX na 
proposta  de  criação  de  um  novo  Programa  de  Extensão,  vinculado  ao  processo  de 
curricularização  da  extensão  do  Centro  Socioeconômico  –  CSE.  Professor  Raphael 
Schlickmann  falou  sobre  a  abertura  do  Edital  de  apoio  à  curricularização  da  extensão  pela 
PROEX que no caso do curso de Administração coincidiu com a proposição do novo currículo, 
em que a participação do Centro Socioeconômico no Edital  traria um recurso de trezentos e 
quarenta mil reais, sendo que a questão do espaço físico foi o principal ponto de discussão na 
reunião realizada pelo CSE, decidindo por trabalhar em três eixos de ações e projetos dos cursos 
que integrariam um programa do CSE: o primeiro eixo de atendimento à comunidade, o segundo 
de  produção  audiovisual  e  o  terceiro  de  capacitação  do  público  externo.  Professor  Raphael 
Schlickmann disse que foi sugerido então que cada coordenador buscasse junto aos professores 
do curso ações nesse sentido, mas que tiveram menos de uma semana para fazer isso, retornando 
algumas  propostas,  sendo  estas  apresentadas,  e  em  seguida  abriu  para  perguntas  e 
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esclarecimentos. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco falou um pouco dos projetos do 
LINC e Academy e o professor Raphael Schlickmann disse que iria propor uma ação, mas que 
verificou que se enquadrava nos projetos do LINC ou Academy e disse que o importante é que 
tenham espaço e ampliem os trabalhos com projetos de extensão no centro. Não havendo mais 
questionamentos, o presidente passou para o ponto de pauta que foi incluído durante a reunião. 
2.5  Minuta  de  resolução  regulamentando  o  uso  da  modalidade  a  distância  no  ensino 
presencial na UFSC. Professor Raphael Schlickmann explicou que existe a possibilidade de ter 
20% da carga horária de um curso ser ofertada na modalidade a distância, mas que não pode ser 
feito hoje porque não está no projeto político pedagógico do curso e que desde 2020 o percentual 
foi aumentado para 40%, mas com alguns requisitos que precisam ser cumpridos e que, talvez, 
por conta do ensino remoto, em que os professores foram obrigados a desenvolver expertises 
para  ofertar  disciplinas,  foi  criada  uma  comissão  para  normatizar  o  percentual  de  ensino  a 
distância das disciplinas ofertadas nos cursos presenciais, mas que o assunto precisava ainda ser 
discutido. O mesmo trouxe alguns pontos da minuta para serem tratados na reunião e abriu para 
discussão.  Professor  Marcelo  Menezes  Reis  disse  que  no  Departamento  de  Informática  e 
Estatística está havendo debates sobre a questão de disciplinas a distância e que se preocupa com 
a questão do aumento da carga horária, mas que existem disciplinas que poderiam passar parte 
da teoria  dessa forma e se dedicar mais à prática de laboratório e que para ele não se deve 
desprezar o que vivenciaram nesses dois anos de ensino não presencial. O presidente falou sobre 
a questão da tutoria que constava também na minuta e foi discutida, mas que não houve muitos 
esclarecimentos e propôs que o curso se colocasse favorável à alternativa de ter até 40% do 
ensino  a  distância  de  acordo  com  a  vontade  de  cada  curso  e  questionou  se  haviam outras 
propostas.  Não  havendo  discussão.  Em  votação.  Aprovado  por  unanimidade.  2.6  Outros 
assuntos. O presidente questionou se alguém teria algum outro assunto a tratar e não havendo, 
agradeceu a presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião. 

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