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ATA N. 004/2022 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 
22 de junho de 2022, às 14 horas, por 
videoconferência 

 

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

de 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, sob a Presidência do Professor Raphael Schlickmann. Havendo quórum, 6 

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

da reunião. 1. Aprovação da ata da reunião 3/2022 de 16 de maio de 2022. Em discussão. 8 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade, passou-se à ordem do dia. 2. Ordem do dia. 9 

2.1 Adequação bibliografia ao novo PPC do curso de Administração. Em atendimento à 10 

solicitação de relatório de adequação bibliográfica assinada pelos membros do NDE, feita pelo 11 

DEN/PROGRAD em 03/06/2022, o presidente fez um relato de que a comissão de proposição do 12 

novo PPC em parceria com os professores dos departamentos que ofertam disciplinas ao curso 13 

procedeu da seguinte forma: fez a revisão de todas as bibliografias básicas constantes nos Planos 14 

de Ensino do PPC, adequando-as à disponibilidade no acervo da BU ou de forma online, fazendo 15 

as substituições necessárias, quando de sua indisponibilidade; fez a inclusão de todas as 16 

bibliografias complementares que não haviam sido descritas na primeira versão do PPC, 17 

adequando-as à disponibilidade no acervo da BU ou de forma online, fazendo as substituições 18 

necessárias, quando de sua indisponibilidade; e fez a inclusão dos objetivos de cada uma das 19 

disciplinas. Foi explicada ainda a necessidade de aprovação de todos os membros do NDE em 20 

atendimento à diligência. Foram feitos alguns complementos por professores membros da 21 

comissão. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade e coletada a assinatura dos 22 

presentes ao final da reunião. 2.2 Outros assuntos. Não houve outros assuntos. 3. Informes. Em 23 

não havendo informes, a presidência deu por encerrada a sessão. 24 
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