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ATA N. 151 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 20 de 
abril de 2022, às 15 horas e 30 minutos, por 
videoconferência. 

 
Ao vigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, por 1 

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

convocado por meio do Ofício Circular nº 013/2022/CGADM/CSE, com a presença dos 3 

senhores: Allan Augusto Platt, Coordenador de Estágios do Curso de Graduação em 4 

Administração, Ana Luiza Paraboni, Coordenadora de TC do Curso de Graduação em 5 

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

da Administração, Rudimar Antunes da Rocha, representante do Departamento de Ciências da 7 

Administração (suplente), Márcia Barros de Sales, representante do Departamento de Ciências 8 

da Administração, Ricardo Niehues Buss, representante do Departamento de Ciências da 9 

Administração, Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, representante do Departamento de 10 

Ciências da Administração, Bernardo Meyer, representante do Departamento de Ciências da 11 

Administração, Luiza Santangelo Reis, representante do Centro Socioeconômico (suplente), 12 

Daniela de Oliveira Massad, representante da Secretaria Integrada de Graduação do Centro 13 

Socioeconômico, Marcelo Menezes Reis, representante do Centro Tecnológico, Silvia Martini de 14 

Holanda, representante do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Eduardo Aquino Hübler, 15 

representante do Conselho Regional de Administração, Caroline Teixeira Agostinho, 16 

representante discente, Felipe Rocha Barros Maia, representante discente, Marcelo Gorges 17 

Machado, representante discente, sob a Presidência do professor Raphael Schlickmann, 18 

Coordenador do Curso de Graduação em Administração. Havendo quórum, a Presidência 19 

cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão, questionando sobre a aprovação da pauta. Em 20 

discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 1. Aprovação da ata 150 do colegiado do 21 

curso de 21 de fevereiro de 2022. Em discussão. Não houve discussão. Em votação. Aprovado 22 

por unanimidade. 2. Ordem do dia. 2.1 Retorno das aulas presenciais. Professor Raphael 23 

Schlickmann falou sobre as atividades de retorno das aulas presenciais e que no presente dia os 24 

veteranos iriam passar em sala, disse também que o ajuste excepcional está ocorrendo, cujo 25 

prazo foi estendido até dia 25 de abril em decorrência do ponto facultativo em 22 de abril, e 26 
lembrou que o período de avaliação institucional está aberto para todos e que a última avaliação 27 

já está disponível e numa próxima reunião os dados da última avaliação seriam apresentados e 28 

discutidos. O presidente questionou se alguém gostaria de fazer algum comentário. Não havendo 29 

comentários, passou-se para o segundo ponto de pauta. 2.2 Ad referendum da Coordenação do 30 
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Curso relativo aos Planos de Ensino das disciplinas ofertadas ao semestre 2022/1. Professor 31 

Raphael Schlickmann fez a apresentação do parecer da análise dos planos de ensino ofertadas 32 

pelos departamentos ao curso e informou que foram aprovados 92 planos, faltando dois do 33 

departamento de Economia que ainda não tinha professor e dois do Departamento de 34 

Administração. Em discussão. O discente Felipe Maia questionou se o professor de Governança 35 

apresentou algum motivo por não ter apresentado o plano e o presidente respondeu que não, mas 36 

que o chefe do departamento de Ciências da Administração iria tentar falar com o professor da 37 

disciplina novamente. Em votação. Aprovado por unanimidade. 2.3. Aprovação da Proposta do 38 

Novo Projeto Pedagógico do Curso de Administração. Professor Raphael Schlickmann disse 39 

que em dezembro de 2019 foi aprovada a formação da comissão da proposição do novo currículo 40 

do curso que incluísse a curricularização da extensão e que, por conta da pandemia, tiveram uma 41 

pausa, mas retornaram ainda em 2020 e desde então têm trabalhado na atividade, havendo o 42 

prazo até a sexta-feira da próxima semana para passar no conselho da unidade. Após a 43 

introdução realizada, o presidente passou a palavra para a presidente da comissão, professora 44 

Andressa Sasaki Vasques Pacheco, que informou primeiramente que o nome do professor 45 

Raphael Schlickmann não aparece entre os nomes dos participantes da comissão, mas que ele 46 

participou muito das atividades e como coordenador do curso ele já entende que faz parte de suas 47 

atividades a proposição do novo currículo. Em seguida, a professora Andressa Sasaki Vasques 48 

Pacheco apresentou a linha do tempo das etapas realizadas durante o processo da proposição do 49 

novo currículo, os requisitos que foram considerados, as disciplinas distribuídas no novo 50 

currículo do curso, a carga horária do mesmo, e também como foi feita a extensão no curso. 51 

Enfatizou ainda a intensa participação ao longo do processo dos professores do CAD, do NDE e 52 

do colegiado do curso sempre que consultados bem como dos estudantes por meio da 53 

representação estudantil. Em discussão. A professora Luiza Santangelo Reis parabenizou pelo 54 

trabalho e questionou se a ementa da disciplina dela precisaria passar por aprovação no 55 

departamento de Ciências Contábeis. O presidente informou que as disciplinas propostas são 56 
analisadas e aprovadas pela chefia de cada departamento, mas que a preocupação maior é sobre a 57 

alocação de professores e se o conteúdo é muito diferente do que está sendo ministrado 58 

atualmente e que no caso das disciplinas de Ciências Contábeis houve pouca alteração. A 59 

professora Ana Luiza Paraboni parabenizou a comissão e em relação à fala da professora Luiza 60 

Santangelo Reis, falou que a equipe de Finanças está à disposição e aberta para qualquer 61 

observação e questionamento. Professor Marcelo Reis parabenizou pelo trabalho, mas disse que 62 

acredita que a disciplina Sistemas e Inteligência de Dados está um pouco distante de Análise de 63 

Dados. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco disse que é apenas uma proposição e que o 64 

currículo é vivo e com a necessidade podem sugerir mudanças, mas que a ideia era que os 65 

estudantes tivessem um pouco mais de maturidade quando fizessem a disciplina. O presidente 66 

falou um pouco sobre o trabalho realizado pela comissão, da dedicação de todos e que fizeram o 67 

melhor que podiam e reafirmou a fala da professora Andressa de que o currículo é vivo e pode 68 

sofrer mudanças, agradecendo assim a colaboração de todos. Não havendo mais quem quisesse 69 

discutir, foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 2.4. Outros assuntos. Não houve 70 

outros assuntos a tratar. 3. Informes. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco informou 71 

sobre as trilhas do Academy que ocorrem este ano e solicitou o compartilhamento aos 72 

estudantes. O presidente questionou se alguém teria mais algum informe e o discente Marcelo 73 

Gorges informou que haviam novos representantes discentes no colegiado e fez a apresentação 74 

de todos. Não havendo mais informes, a presidência agradeceu a presença de todos e todas e deu 75 

por encerrada a sessão.  76 
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             Raphael Schlickmann             Daniela de Oliveira Massad 
           Presidente do Colegiado        Secretária do Colegiado 
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