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ATA N. 002/2022 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 
20 de abril de 2022, às 14 horas, por 
videoconferência 

 

Ao vigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio de 1 

videoconferência, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em 2 

Administração, convocado por meio do Ofício Circular nº 012/2022/CGADM/CSE, com a 3 

presença dos membros: Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Helena Kuerten de Salles Uglione, 4 

Pedro Antônio de Melo, Márcia Barros de Sales, Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, 5 

Ricardo Niehues Buss, sob a Presidência do Professor Raphael Schlickmann. Havendo quórum, 6 

a Presidência cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão e colocou em apreciação a pauta, 7 

questionando se alguém tinha alguma inclusão a fazer. Em discussão. Colocado em votação. 8 

Aprovado por unanimidade. 1. Aprovação da ata da reunião 1/2022 de 21 de fevereiro de 9 

2022. Em discussão. Não houve discussão. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 2. 10 

Ordem do dia. 2.1 Retorno das aulas presenciais. Professor Raphael Schlickmann informou 11 

que estão finalizando a semana de recepção e integração dos calouros e que estão ocorrendo os 12 

ajustes excepcionais e estão tendo bastantes problemas com o CAGR. O presidente também 13 

lembrou que o período de avaliação institucional está aberto para todos e que a última avaliação 14 

já está disponível, e que em fevereiro foi enviada a avaliação de todos os cursos pela direção e 15 

que numa próxima reunião os dados seriam apresentados e discutidos. E sobre o retorno das 16 

aulas presenciais, ele informou que estão com problema de professor em algumas turmas, uma 17 

do Departamento de Economia, que ainda não conseguiu alocar um professor e do Departamento 18 

de Administração, que não tem professor em uma disciplina porque ela é extra e o professor já 19 

passou no processo seletivo e está em fase de contratação, devendo assumir nos próximos dias. 20 

2.2 Ad referendum da Coordenação do Curso relativo aos Planos de Ensino das disciplinas 21 
ofertadas ao semestre 2022/1. O presidente fez a leitura do parecer referente à apresentação da 22 

análise dos planos de ensino das disciplinas a serem ofertadas pelos departamentos aos cursos de 23 

Administração diurno e noturno em 2022/1, informando que das 96 disciplinas do semestre 24 

foram recebidos 92 planos de ensino que foram avaliados e disponibilizados no site do curso e 25 

que os planos de ensino da disciplina Mercado de Capitais diurno e noturno não foram recebidos 26 
por problema de alocação de professor, que foi justificado e está pra ser resolvido na presente 27 

semana segundo a chefia do departamento e da disciplina CAD7104 Formação Profissional: 28 

Governança diurno e noturno, que foi solicitado várias vezes ao departamento, que repassou ao 29 
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professor a cobrança e ainda estão aguardando. O presidente solicitou então a aprovação do 30 

parecer ad referendum dos 92 planos de ensino ao NDE. Em discussão. Professor Ricardo 31 

Niehues Buss questionou se foram muitos professores que não retornaram. Professor Raphael 32 

Schlickmann informou que teve apenas um professor do departamento de Administração e o 33 

professor Ricardo Niehues Buss disse que deveriam tomar alguma medida sobre isso. Professor 34 

Pedro Antônio de Melo informou que já entraram em contato novamente com o professor e 35 

verão as providências a serem tomadas neste caso. Em votação. Aprovado por unanimidade. 2.3 36 

Aprovação da Proposta do Novo Projeto Pedagógico do Curso de Administração. A 37 

presidência passa a palavra para a professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco, presidente da 38 

comissão da proposição do novo currículo, mas antes o professor Pedro Antônio de Melo pediu a 39 

palavra e parabenizou a todos pelo trabalho. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco 40 

agradeceu o trabalho de todos, especialmente dos discentes que fizeram parte da comissão, e 41 

iniciou a apresentação da linha do tempo do trabalho realizado pela comissão. Em seguida, 42 

apresentou alguns requisitos que foram levados em consideração na elaboração do novo 43 

currículo, mostrou como ficaram distribuídas as disciplinas e a carga horária no currículo, bem 44 

como a parte de extensão. Em discussão. Professor Ricardo Niehues Buss fez um 45 

questionamento sobre a forma como estavam representados os projetos de extensão na 46 

apresentação. Professora Helena Kuerten de Salles Uglione fez uma observação sobre a inserção 47 

da disciplina de Inovação Social na extensão, mas compreendeu a forma que estava apresentado. 48 

Professor Raphael Schlickmann falou sobre o trabalho realizado pela comissão, que teve muita 49 

dedicação e compromisso, que fizeram um bom trabalho e agradeceu a todos que participaram e 50 

ajudaram enfatizando o envolvimento, diálogo e participação constante com os professores do 51 

CAD, do próprio NDE, do colegiado do curso e com a representação estudantil. Professora 52 

Andressa Sasaki Vasques Pacheco também quis deixar registrado que o Professor Raphael 53 

Schlickmann trabalhou bastante também na proposição do novo currículo. Em votação. 54 

Aprovado por unanimidade. 2.4 Outros assuntos. Não houve outros assuntos a tratar. 3. 55 
Informes. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco informou que iniciaram a trilha do 56 

Academy e sobre o espaço físico da curricularização da extensão do Centro Socioeconômico 57 

disse que tiveram uma reunião neste dia, onde foi apresentada a planta do espaço que será aonde 58 

é a coordenadoria de cursos no Bloco C. Professor Raphael Schlickmann solicitou que 59 

assinassem a lista de presença e informou que a ata seria enviada para assinatura até a próxima 60 

segunda-feira e que o processo seria tramitado na reunião do colegiado na sequência e depois no 61 

conselho da unidade com reunião marcada para a sexta-feira da próxima semana, para depois 62 

seguir para a aprovação nas pró-reitorias da UFSC para que o currículo seja implementado em 63 

2023.1 e deu por encerrada a sessão. 64 

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