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ATA N. 153 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 27 de 
junho de 2022, às 14 horas, por videoconferência. 

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

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

convocado por meio do Ofício Circular nº 022/2022/CGADM/CSE, com a presença dos 3 

senhores: Ana Luiza Paraboni, Coordenadora de TC do Curso de Graduação em Administração, 4 

Andressa Sasaki Vasques Pacheco, representante do Departamento de Ciências da 5 

Administração, Rudimar Antunes da Rocha, representante do Departamento de Ciências da 6 

Administração (suplente), Márcia Barros de Sales, representante do Departamento de Ciências 7 

da Administração, Ricardo Niehues Buss, representante do Departamento de Ciências da 8 

Administração, Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, representante do Departamento de 9 

Ciências da Administração, Bernardo Meyer, representante do Departamento de Ciências da 10 

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

Administração, Fred Leite Siqueira Campos, representante do Centro Socioeconômico, Daniela 12 

de Oliveira Massad, representante da Secretaria Integrada de Graduação do Centro 13 

Socioeconômico, Marcelo Menezes Reis, representante do Centro Tecnológico, Silvia Martini de 14 

Holanda, representante do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Eduardo Aquino Hübler, 15 

representante do Conselho Regional de Administração, Caroline Teixeira Agostinho, 16 

representante discente, Ellen Morato de Lima, representante discente (suplente) e como 17 

convidado, representando a COPERVE, Frank Siqueira, sob a Presidência do professor Raphael 18 

Schlickmann, Coordenador do Curso de Graduação em Administração. Havendo quórum, a 19 

Presidência cumprimentou a todos, dando por aberta a sessão e ressaltando a presença do 20 

professor Frank Siqueira da COPERVE, para auxiliar na questão dos pesos e notas de corte do 21 

Vestibular. Em seguida, informou sobre a inclusão de ponto de pauta solicitada pela professora 22 

Ana Paraboni, a respeito do regulamento de TC, no que se refere à formação das bancas, 23 

incluindo outros membros. A inclusão de ponto de pauta foi colocada em discussão, não havendo 24 

quem quisesse discutir. Em votação. Aprovada por unanimidade. Colocada em apreciação a 25 

pauta do dia. Não houve discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. 1. Aprovação da 26 

ata da reunião 152/2022 de 16 de maio de 2022. Em discussão. Professor Marcelo disse que 27 
verificou alguns erros de português. Professor Raphael Schlickmann disse que iriam verificar e 28 

corrigir. Em votação. Aprovado por unanimidade. 2. Ordem do dia. 2.1 Pesos e notas de corte 29 

Vestibular 2023 com participação da COPERVE. Antes de passar a palavra ao professor 30 

Frank Siqueira, o presidente disse que durante a pandemia foi realizada a discussão sobre os 31 
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pesos e as notas de corte do Vestibular e que a aplicação dessas alterações só foi verificada no 32 

último vestibular de 2022 e que houve uma reunião com a COPERVE, que sugeriu que fossem 33 

feitas alterações nas notas de corte para melhor aproveitamento das vagas. O professor Frank 34 

Siqueira disse que estão pedindo às coordenações que considerem as possíveis alterações com 35 

redução nas notas de corte do Vestibular e do SISU e explicou especificamente o caso do curso 36 

de Administração que apresenta algumas notas de corte altas, principalmente para o SISU, que 37 

muitas vezes esgota a lista de espera, e no caso do Vestibular ocorre uma redução de inscritos ao 38 

longo dos anos por diversos fatores. Em discussão. Professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco 39 

diz que na atual situação concorda com a sugestão feita pelo professor Frank Siqueira. Professor 40 

Bernardo Meyer disse concordar com o que foi colocado pela professora Andressa e que depois 41 

poderiam discutir alguma alteração. O presidente agradeceu a presença do Professor Frank 42 

Siqueira e disse que iriam discutir no âmbito do colegiado. Professor Rudimar Antunes solicita a 43 

palavra e diz que a nota do Vestibular não significa que o candidato terá o melhor desempenho 44 

na vida profissional. Professora Rebeca diz que se preocupa com a redução da nota de 45 

Linguagens e da Redação, pois os alunos do curso precisam ler e escrever bastante durante o 46 

curso. Professor Ricardo questiona se a redução da nota de corte é aumentar o tamanho da lista 47 

de espera. Professor Frank informa que sim. Em votação manter a nota atual, mudar para 400 ou 48 

mudar para 350 em todas as categorias. Aprovado por maioria mudar para 400. O presidente 49 

agradeceu a presença do Professor Frank Siqueira na reunião. 2.2 Evasão no curso pós-50 

pandemia e possíveis ações. Professor Raphael Schlickmann explicou que após o prazo de 51 

trancamento ou matrícula na ZZD2020, em primeiro de junho, os estudantes que não se 52 

matricularam caíram em abandono automaticamente e apresentou o total de abandonos de cada 53 

turno, indicando quantos ingressaram durante a pandemia e quantos residiam fora de 54 

Florianópolis. Professora Andressa Sasaki disse que esse é um grande problema e que se coloca 55 

à disposição para auxiliar na busca desses alunos, com auxílio dos alunos do Mestrado e 56 

Doutorado. Professora Sílvia Martini disse que no curso de Matemática permitiram que os 57 
alunos se matriculassem em menos disciplinas que o permitido e ao consultar os alunos, 58 

verificaram que o alto custo de vida em Florianópolis é um dos motivos mais apontado para o 59 

abandono. O presidente sugere que seja colocado em votação que seja feita uma busca ativa 60 

desses estudantes e, se possível, efetuar o trancamento extemporâneo dos estudantes que 61 

desejarem. Em votação. Aprovado pela maioria. 2.3 Outros assuntos. Professor Raphael 62 

Schlickmann solicita que a Professora Ana Luiza Paraboni fale sobre o ponto de pauta, a qual 63 

apresenta a sugestão de alteração feita no regulamento de TC para incluir professores efetivos 64 

e/ou substitutos de outros departamentos, bem como professores externos, que tenham titulação 65 

mínima de mestre. Professora Andressa Sasaki sugere que seja alterado para membros externos e 66 

não professores. Em votação a proposta feita pela Professora Ana Luiza Paraboni com a 67 

alteração sugerida pela Professora Andressa. Aprovado por unanimidade. 3. Informes. O 68 

presidente questiona se alguém tem algum informe. Professora Andressa informa que no dia seis 69 

de julho o Academy irá fazer uma capacitação presencial para os professores. Professor Raphael 70 

Schlickmann informa que, na coordenação, terão processo de Transferências e Retornos a partir 71 

do dia 29 de junho, relembrou que haverá ENADE no curso no próximo semestre e parabenizou 72 

o Professor Bernardo Meyer por sua indicação para o gabinete da reitoria. Não havendo mais 73 

informes, a presidência agradeceu a presença de todos e todas e deu por encerrada a sessão. 74 

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