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ATA N. 152 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 16 de 
maio de 2022, às 15 horas, por videoconferência. 

 
Ao décimo sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, por meio de 1 

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

por meio do Ofício Circular nº 016/2022/CGADM/CSE, com a presença dos senhores: Allan 3 

Augusto Platt, Coordenador de Estágios do Curso de Graduação em Administração, Ana Luiza 4 

Paraboni, Coordenadora de TC do Curso de Graduação em Administração, Andressa Sasaki 5 

Vasques Pacheco, representante do Departamento de Ciências da Administração, Rudimar 6 

Antunes da Rocha, representante do Departamento de Ciências da Administração (suplente), 7 

Márcia Barros de Sales, representante do Departamento de Ciências da Administração, Ricardo 8 

Niehues Buss, representante do Departamento de Ciências da Administração, Rebeca de Moraes 9 

Ribeiro de Barcellos, representante do Departamento de Ciências da Administração, Bernardo 10 

Meyer, representante do Departamento de Ciências da Administração, Pedro Antônio de Melo, 11 

representante do Departamento de Ciências da Administração, Daniela de Oliveira Massad, 12 

representante da Secretaria Integrada de Graduação do Centro Socioeconômico, Marcelo 13 

Menezes Reis, representante do Centro Tecnológico, Narbal Silva, representante do Centro de 14 

Filosofia e Ciências Humanas, Eduardo Aquino Hübler, representante do Conselho Regional de 15 

Administração, Caroline Teixeira Agostinho, representante discente, Luiz Felipe de Oliva Maya 16 

Dourado, representante discente, sob a Presidência do professor Raphael Schlickmann, 17 

Coordenador do Curso de Graduação em Administração. Havendo quórum, a Presidência 18 

cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão, questionando sobre a aprovação da pauta. Em 19 

discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 1. Informes. Em discussão. Não houve 20 

discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 2. Ordem do dia. 2.1 Pedido de ajuste de 21 

matrícula extemporâneo do estudante João Pedro Munholi Ruggeri. Professor Em 22 

discussão. Professor Bernardo Meyer disse concordar com o parecer do coordenador do curso. 23 

Em votação. Aprovado por unanimidade 2.2 Revisão dos pré-requisitos da disciplina de 24 

Logística e Cadeia de Suprimentos Professor Raphael Schlickmann solicitou a fala do 25 

professor da disciplina, Ricardo Niehues Buss, que explicou que não havia justificativa para as 26 

disciplinas de Marketing e de Materiais serem pré-requisitos da disciplina de Logística e que 27 
sugeria que ficasse livre para o aluno fazer a disciplina sem pré-requisito. Em votação. Aprovado 28 

por unanimidade. 2.3 Adaptações no Regimento do Trabalho de Conclusão de Curso. 29 

Professor Raphael Schlickmann explicou, inicialmente, sobre a dificuldade de montar as bancas 30 

e motivo de se sugerir que a avaliação fosse feita por parecer, conforme foi feito durante a 31 
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pandemia, e solicitou, em seguida, que a professora Ana Luiza Paraboni fizesse a exposição das 32 

adaptações necessárias, a qual explicou que gostaria de saber se continuaria a fazer a avaliação 33 

do TCC por parecer, conforme vinha sendo feito durante a pandemia, ou se voltaria a fazer 34 

banca, como antes. Em discussão. Professor Bernardo Meyer diz que não acha ideal o formato de 35 

parecer e sugere um formato híbrido, onde pudesse ser feita a banca quando o aluno desejasse. 36 

Professor Raphael Schlickmann informou que o ponto havia sido discutido na reunião do NDE, 37 

onde surgiu a ideia de que os orientadores que quisessem fazer banca, pudessem fazer. Em 38 

votação. Aprovado pela maioria a avaliação por meio do parecer. 2.4 Avaliação Institucional 39 

2021/1. O presidente fez a apresentação do resultado da avaliação institucional e solicitou que 40 

todos verificassem os resultados com mais detalhes no site www.cpa.ufsc.br. Aberto para 41 

discussão. Professor Pedro Antônio de Melo disse que considerando o momento difícil que todos 42 

passaram por conta da pandemia, não considera tão preocupante o resultado da avaliação. O 43 

presidente disse que considera importante o resultado para aprendizado de todos. 2.5 ENADE 44 

2022. Professor Raphael Schlickmann informou que estão em processo preparação para o 45 

ENADE, que era pra ter acontecido em 2020, foi adiado para esse ano e deverá acontecer no 46 

final de novembro. Disse também que o curso sempre tirou o conceito máximo no ENADE e 47 

espera manter o conceito e em breve deve trazer maiores detalhes sobre o exame. 2.6 PPC: 48 

status de tramitação. A presidência esclareceu como estava a tramitação do PPC e explicou que 49 

o processo estava na Câmara de Extensão e que em seguida irá para a Câmara de Graduação, e 50 

que a expectativa de implementação do novo currículo era em 2023/1, mas que não sabe se será 51 

possível. Foi passado o número do processo para que todos pudessem acompanhar sua 52 

tramitação no SPA, caso desejassem. 2.7 Inclusão de horas cursadas em disciplinas 53 

extracurriculares como atividades complementares de pesquisa (além das obrigatórias e 54 
optativas). O presidente explicou que alguns alunos possuem disciplinas optativas sobrando no 55 

currículo e que a sugestão é que eles pudessem aproveitar estas disciplinas como atividades 56 

complementares. Aberto para discussão. Professora Ana Luiza Paraboni perguntou se poderia ser 57 
tudo de uma atividade apenas e o professor Raphael respondeu que não, pois tem um limite. Em 58 

votação. Aprovado por unanimidade. 2.8 Inclusão da disciplina EGCXXXX – Ciência de 59 

Dados para Negócios no rol de optativas do novo currículo. Professor Raphael Schlickmann 60 

explicou que no currículo do curso havia muitas sugestões de optativas e que entraram em 61 

contato do Departamento de Engenharia e Gestão de Conhecimento sugerindo mais esta 62 

disciplina. Aberto para discussão. Não houve discussão. Em votação. Aprovado por 63 

unanimidade. 2.9. Outros assuntos. Professor Narbal disse que não pode participar da última 64 

reunião do colegiado sobre o novo currículo do curso e queria manifestar um sentimento de 65 

tristeza ao ver que a disciplina do Departamento de Psicologia não será mais ministrada no 66 

curso. Gostaria que ficasse registrado na ata que atualmente está ministrando a disciplina de 67 

Psicologia Organizacional no EFI e, por se tratar de uma disciplina ministrada à noite, gostaria 68 

de registrar a total falta de segurança para os estudantes e professor. Além disso, reclamou 69 

também da questão higiênica do prédio, com os banheiros muito sujos. Professor Pedro Melo 70 

disse que concorda com o professor Narbal Silva e que precisam fazer uma manifestação dos 71 

professores a respeito. Professor Raphael Schlickmann disse que, como colegiado, poderiam 72 

fazer um encaminhamento e que também se manifestaria na Câmara de Graduação da qual faz 73 

parte. Sobre a questão da disciplina lecionada pelo professor Narbal Silva, o presidente disse que 74 

analisaram bastante e entenderam que seria melhor trazer o conteúdo para o Departamento de 75 

Administração, mas respeitam e agradecem muito todo apoio dado pelo professor Narbal Silva, 76 

que inclusive foi responsável diretamente pela inclusão da disciplina Comportamento 77 

Organizacional no currículo novo do curso. Professor Rudimar e a representante discente 78 

Caroline Teixeira também expressou sua consideração ao professor Narbal e ao departamento de 79 

Psicologia. Não havendo mais informes, a presidência agradeceu a presença de todos e todas e 80 

deu por encerrada a sessão.  81 
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             Raphael Schlickmann             Daniela de Oliveira Massad 
           Presidente do Colegiado        Secretária do Colegiado 
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