
 1

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. 003/2022 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 
16 de maio de 2022, às 14 horas, por 
videoconferência 

 

Ao décimo sexto dia do mês de maio 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 015/2022/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, e da professora Ana Luiza Paraboni, como convidada, sob a Presidência 6 

do Professor Raphael Schlickmann. Havendo quórum, o presidente cumprimentou a todos, 7 

dando por aberta a sessão e colocou em apreciação a pauta da reunião. Em discussão. Colocado 8 

em votação. Aprovado por unanimidade. 1. Informes. Professor Raphael Schlickmann 9 

questionou se alguém tinha algum informe. Não havendo informe, passou-se à ordem do dia. 2. 10 

Ordem do dia. 2.1 Revisão dos pré-requisitos da disciplina de Logística e Cadeia de 11 
Suprimentos. A presidência solicitou que o professor Ricardo Niehues Buss explicasse o tópico, 12 

pois foi uma solicitação que partiu dele, o qual explicou que gostaria que fosse retirado os dois 13 

pré-requisitos da disciplina de Logística e Cadeia de Suprimentos. Aberto para discussão. A 14 

professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco, que leciona a disciplina de Administração de 15 

Materiais, falou que concordava com a retirada dos pré-requisitos. O presidente disse que já 16 

lecionou a disciplina de Logística e Cadeia de Suprimentos e também não via a necessidade dos 17 

pré-requisitos. Em votação. Aprovado por unanimidade. 2.2 Adaptações no Regimento do 18 

Trabalho de Conclusão de Curso. Professor Raphael Schlickmann deu uma explicação inicial 19 

sobre o ponto de pauta e solicitou que a professora Ana Luiza Paraboni fizesse a exposição das 20 

adaptações necessárias, a qual explicou que gostaria de saber se continuaria a fazer a avaliação 21 

do TCC por parecer, conforme vinha sendo feito durante a pandemia, ou se passaria a fazer 22 

banca. Em discussão. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco diz que acha melhor não dar 23 

a opção de uma coisa ou outra e que prefere deixar apenas por parecer. Professor Ricardo 24 

Niehues Buss sugere que o tenha uma apresentação apenas para o professor e outros convidados 25 

do aluno, mas que tenha os pareceres dos integrantes da banca. Professora Helena Kuerten de 26 
Salles Uglione diz que concorda de manter apenas o parecer escrito, mas diz que tem uma 27 

preocupação de como os trabalhos poderiam ser compartilhados e consultados. Em votação as 28 

opções de ter apenas o parecer ou de ter a banca pública. Aprovado por unanimidade a opção de 29 
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ter apenas o parecer. Professora Helena Kuerten de Salles Uglione falou sobre uma situação com 30 

um aluno sobre o projeto de trabalho de curso e solicitou que fosse verificado a viabilidade de 31 

haver um parecer do orientador para que o aluno fosse aprovado na disciplina. 2.3 PPC: status 32 

de tramitação. A presidência procurou esclarecer como estava a tramitação do PPC e explicou 33 

todo o processo que tem ocorrido, para que não se surpreendessem caso a implementação do 34 

novo currículo não ocorresse em 2023/1. 2.4 Inclusão de horas cursadas em disciplinas 35 

extracurriculares como atividades complementares de pesquisa (além das obrigatórias e 36 
optativas). O coordenador do curso explicou que alguns alunos possuem disciplinas optativas 37 

sobrando no currículo e que seria importante se ele pudesse aproveitar estas disciplinas como 38 

atividades complementares de pesquisa. Aberto para discussão. Não houve discussão. Em 39 

votação. Aprovado por unanimidade. 2.5 Inclusão da disciplina EGCXXXX – Ciência de 40 

Dados para Negócios no rol de optativas do novo currículo. O presidente falou que o 41 

Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento sugeriu a inclusão da disciplina em 42 

questão como optativa no novo currículo do curso. Aberto para discussão. Não houve discussão. 43 

Em votação. Aprovado por unanimidade. 2.6 Outros assuntos. Não havendo outros assuntos a 44 

tratar, a presidência deu por encerrada a sessão. 45 
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