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ATA N. 001/2022 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 
21  de  fevereiro  de  2022,  às  14  horas,  por 
videoconferência

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por 
meio de videoconferência, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em 
Administração,  convocado  por  meio  do  Ofício  Circular  nº  002/2022/CGADM/CSE,  com  a 
presença dos membros: Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Helena Kuerten de Salles Uglione, 
Pedro Antônio de Melo, Márcia Barros de Sales, Ricardo Niehues Buss e Marco Antonio de 
Moraes  Ocke,  sob  a  Presidência  do  Professor  Raphael  Schlickmann.  Havendo  quórum,  a 
Presidência cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão e colocou em apreciação a pauta e 
questionou se  alguém tinha  alguma  inclusão  a  fazer. Em discussão.  Colocado  em votação. 
Aprovado por unanimidade. 1. Informes. Professor Raphael Schlickmann solicitou que deixasse 
os informes para a reunião do colegiado, pois todos os representantes fazem parte do colegiado. 
2. Aprovação da ata da reunião 6/2021 de 16 de novembro de 2021.  Em discussão. Não 
houve discussão.  Colocado 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. Professor Raphael Schlickmann informou que o professor Pedro Antônio de 
Melo não pôde estar presente porque teve um compromisso na Polícia Federal e passou o relato 
para  ele,  que  fez  a  leitura  do  mesmo,  dando parecer  favorável  para  a  criação  da  disciplina 
sugerida. Tendo chegado a tempo da reunião, professor Pedro Antônio de Melo justificou seu 
atraso.  Professora  Márcia  Barros  de  Sales  e  professor  Ricardo  Niehues  Buss  questionaram 
porque  seria  Plano  de  Negócios  Digitais  e  professor  Raphael  Schlickmann  disse  que  os 
estudantes já estudam sobre planos de negócios na disciplina Cultura Empreendedora. Professor 
Marco Antonio de Moraes Ocke diz que tem dúvida quanto à oferta de disciplinas optativas e 
como tem discutido a proposta do novo currículo, gostaria de entender como seria o processo de 
implantação de disciplinas optativas. Professor Raphael explicou que o DEN tem um calendário 
de envio de proposta de disciplinas e então as disciplinas só entrariam em 2023/1, pois já passou 
o prazo. Professor Pedro Antônio de Melo explica que para ele existe uma especificidade na 
disciplina que o professor Marino propôs, aprofundando para o tipo de negócios que se quer 
trabalhar,  que  são  os  digitais,  e  na  disciplina  cultura  empreendedora,  o  tema  de  planos  de 
negócios é abordado de forma ampla. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco diz que está 
claro para ela, pois orienta planos de negócios, mas entende que os planos de negócios digitais 
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são diferentes. Professor Ricardo Niehues Buss diz que não está explícito na ementa o que seria 
feito na disciplina. Professor Raphael Schlickmann diz que poderiam solicitar que o professor 
Marino  explicitasse  melhor.  Devido aos  questionamentos,  Professor  Pedro Antônio  de  Melo 
baixa  a  proposta  de criação  da disciplina  solicitada  em pedido de  diligência.  2.2 Status da 
Proposição  do  Novo  Currículo  e  próximos  passos.  Professora  Andressa  Sasaki  Vasques 
Pacheco cumprimentou a todos e informou que foram realizadas reuniões todos os dias com os 
professores na última semana, sendo elaborado um formulário para passar para os professores de 
cada área, com prazo de resposta até a semana depois do Carnaval e em seguida seguirão para a 
parte final com as disciplinas complementares, para finalizarem até final de março e início de 
abril. Em discussão. Professora Helena Kuerten de Salles Uglione destaca que muitos docentes 
participaram do processo, mas que alguns estiveram ausentes nesse debate e que é importante 
deixar  registrado  o  trabalho  realizado  pela  Comissão.  Professora  Andressa  Sasaki  Vasques 
Pacheco diz que irá enviar e-mail  falando dos próximos passos até o dia seguinte.  Professor 
Marco Antonio de Moraes Ocke diz que em relação à bibliografia, muito provavelmente, não 
estejam em posse da Biblioteca da universidade e Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco 
diz que podem solicitar à biblioteca a aquisição da bibliografia. O presidente questiona se existe 
mais algum comentário e agradece o comentário da professora Helena Kuerten de Salles Uglione 
sobre a participação dos professores, mesmo não sendo o caso dos professores presentes, mas 
que é importante para registro.  2.3. Outros assuntos. Professor Raphael Schlickmann deu por 
encerrada a sessão. 

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