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ATA N. 150 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 21 de 
fevereiro  de  2022,  às  15  horas  e  30  minutos,  por 
videoconferência.

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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  003/2022/CGADM/CSE,  com  a 
presença dos senhores: 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 (suplente), Andressa Sasaki Vasques Pacheco, representante do 
Departamento  de  Ciências  da  Administração,  Márcia  Barros  de  Sales,  representante  do 
Departamento de Ciências da Administração, Bernardo Meyer, representante do Departamento 
de  Ciências  da  Administração,  Ricardo  Niehues  Buss,  representante  do  Departamento  de 
Ciências da Administração, Pedro Antônio de Melo, representante do Departamento de Ciências 
da Administração, Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, representante 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,  Silvia  Martini  de  Holanda,  representante  do  Centro  de  Ciências  Físicas  e 
Matemáticas, Narbal Silva, representante do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Eduardo 
Aquino  Hübler,  representante  do  Conselho  Regional  de  Administração,  Bruna  Macieira  de 
Oliveira Schneider, representante discente, 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, questionando sobre a aprovação da pauta. Em 
discussão. Professores Ricardo Niehues Buss e Pedro Antônio de Melo lembram que o item 3.1 
deveria ser retirado de pauta, pois foi baixado em diligência na reunião do NDE. Em votação. 
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  retirada  do  item  3.1.  Antes  de  passar  aos  informes,  o 
Presidente disse que a Portaria de nomeação dos discentes como representantes do colegiado 
venceu em janeiro e solicita que a Bruna Macieira de Oliveira Schneider acompanhe a reunião, 
sem direito a voto. Em votação. Aprovado por unanimidade.  1. Informes. Professor Raphael 
Schlickmann informou sobre a  resolução das disciplinas  a  distância  em cursos presenciais  e 
sobre o interesse do curso e explicou como estava o andamento das reuniões sobre o assunto. 
Disse  que  a  minuta  voltou  sem alteração  há  duas  semanas,  havendo algumas  manifestações 
contrárias e houve um pedido de vista e que quarta-feira retornaria  em pauta na Câmara de 
Graduação com a manifestação do professor que pediu vista. O presidente solicitou a fala da 
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professora  Silvia  Martini  de  Holanda  que  disse  que  no  CFM  o  assunto  ainda  está  sendo 
discutindo,  pois  o  CFM não se  sente  confortável  em aprovar  a  minuta,  pois  existem outras 
preocupações  com relação ao retorno das  atividades  presenciais.  A presidência  perguntou se 
mais  alguém  gostaria  de  se  manifestar.  Professor  Narbal  Silva  cumprimenta  a  todos  e 
compartilha que também se questiona sobre o que tem se pensado sobre o retorno presencial.  
Professor Raphael Schlickmann diz que retornarão ao assunto do retorno presencial no último 
ponto de pauta  e  prossegue com os  informes,  apresentando informações  sobre o numero de 
inscritos no vestibular, que tiveram o menor índice dos últimos anos. O presidente informou que 
não  houve  vagas  de  transferências  e  retornos  para  ingresso  em 2022/1,  a  data  da  próxima 
formatura será em 09/06 às 14h e que o prazo para envio dos planos de ensino em 04/03 e que 
consultou o DEN sobre ter  menos de 16 semanas no semestre  e  ainda  não teve retorno.  O 
professor  Raphael  Schlickmann  disse  que  haverá  ENADE no  curso  com data  prevista  para 
27/11/2022, o qual deveria ter ocorrido em 2021 e informou também que houve a eleição da 
nova gestão  do  CAAD em dezembro  de  2021.  Questionou  se  haveria  mais  algum informe. 
Professor Eduardo Aquino informou sobre a publicação do livro do no âmbito do CRA, no qual 
o  professor  Bernardo  Meyer  contribuiu  significativamente.  2.  Aprovação  da  ata  149  do 
colegiado do curso de 16 de novembro de 2021.  Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. 3. Ordem do dia. 3.1 Processo 23080.007194/2022-41: Proposta de Criação de 
Disciplina Optativa Plano de Negócios Digitais. Como o ponto 3.1 foi retirado de pauta, o 
presidente passou ao próximo ponto. 3.2 Status dos trabalhos da Comissão de Proposição do 
Novo  Currículo  e  próximos  passos.  Professora  Andressa  Sasaki  Vasques  Pacheco 
cumprimentou a todos e informou como está o andamento dos trabalhos, em que fizeram uma 
minuta até o ano passado e nas últimas semanas fizeram reuniões por áreas e disse que devem 
finalizar até o início de março as ementas e bibliografias e depois trabalharem sobre as atividades 
complementares e detalhamentos maiores da curricularização da extensão do currículo, devendo 
finalizar até o início de abril para encaminharem aos colegiados para aprovação. O presidente 
questiona se há alguma observação. Professor Marcelo Reis diz que farão uma reunião sobre a 
disciplina de Análise de Dados e diz que a preocupação é colaborar com o currículo do curso de 
Administração. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco diz que pensaram na disciplina de 
Inteligência de Dados ser complementar e diz que estão abertos a propostas. Professora Helena 
Kuerten de Salles Uglione também diz que gostaria de aproveitar a presença do professor Narbal 
Silva para solicitar que ele possa colaborar com a elaboração das disciplinas do novo currículo 
de sua área.  3.3.  Apresentação e Discussão do Resultado do Levantamento feito com os 
estudantes  para  o  retorno  presencial  2022/1. Professor  Raphael  Schlickmann  disse  que 
fizeram um levantamento junto aos estudantes do curso sobre o ensino presencial, divulgando 
nas diversas mídias digitais (Instagram, Whatsapp, e-mail), tendo uma participação de 43%, mas 
que alguns estudantes que não são do curso podem ter respondido o formulário, e procedeu com 
a  apresentação  dos  resultados  dos  dados coletados  e  algumas  providências  e  ações  a  serem 
tomadas, questionando se alguém gostaria de fazer algum comentário. Professor Marcelo Reis 
diz que o RU terá grande demanda, porque os restaurantes baratos ao redor da UFSC fecharam 
quase todos e que o RU está subdimensionado, mas que não tem verba. O presidente disse que a 
preocupação  com  transporte  e  mobilidade  também  foi  relatada  pelos  estudantes.  Professor 
Narbal  Silva  também  diz  que  será  uma  perda  e  tanto,  se  tudo  o  que  foi  construído,  for 
simplesmente esquecido. E a presidência diz que o que têm hoje é uma previsão de retorno cem 
por cento presencial. Professor Pedro Antônio de Melo também relata a sua preocupação com o 
retorno presencial e com os problemas que possam ocorrer, sendo necessário um debate sério 
para analisar os aspectos positivos e negativos. 3.4. 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. 
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             Raphael Schlickmann          Daniela de Oliveira Massad
           Presidente do Colegiado    Secretária do Colegiado
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