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Aosdezesseté dias do mês de outubrode dois mil e dezenove, às quatorze horas na sala
dos Conselhos do CSE da Universidade Federal de Santa Catarina. sob a Presidência do
Prof. Pedro Antõnio de Meio, reuniram-se os docentes: Allan Augusto Platt, André Luís da
Silva Leite, Andressa .Sasaki Vasques .Pacheco, Ani Caroline Grigion Potrich, Bernardo
Meyei', Gerson Rizzatti Júnior, Helena Kuerten de Salles Uglione, Irineu Manoel de Souza,
Joana Stelzer, Kellen da Silva Coelho, Marcia Barros de Salles, Marco Antõnio Ocke.

Marcos Baptista Lopez Dalmau,.Marcus Vinícius Andrade de Lima, Marcos Abilio
Bosquetti, Mano de Souza Almeida, Martin Petrol, Maurício Roque Serva, Paulo Otolini

Garrido, Raphael Schlickmann,.Ricardo Niehues Buss, Rosalia Aldraci Lavarda, Rudimar
Antunes da Rocha e os representantes discentes Luiz Fernando Britto e Ana Clara
Frepoloni. Justificaram ausência os docentes: Alexandre Ramos, compromisso no
SINOVA, Claudelino Martins Dias Junior, reunião previamente marcada do Conselho

Cundor, Sérgio Luis Boeira, compromisso.previamentemarcado. A Professora Cibele

Martinsestá em Lic. Capacitaçãol os professo.resEvelize Welzel e Rolf Hermann Erdmann,
em Licença de Saúde. Os Professores Rogério Lacerda, Gabriela Fiates, Renê Birochi e

Taisa Dias estão em Pos-Doc. O Prof.-Mauricio Pereira está .cedido a Prefeiturade

Florianópolis. O Presidente, Professor Pedro Meio, cumprimentou a todos e .declarou
aberta a reunião. Informes: o professor Pedro informou da aposentadoria do servidor
técnico administrativoMaurício Pereira Parva e parabenizou os aniversariantes do mês. Foi
entregue no início da reunião uma placa de homenagem aos servidores Eloise Dellagnelo
e Maurício Paiva em decorrência da aposentadoria. O Professor Garrido sugeriu criar uma
página no site do CAD para relembrar o pessoal que já passou pelo departamento:

professores,.técnicos e alunos do prêmio Nader. A professora Maícia informouque a
entrega dos TCs ocorrerá entre os dias 28 a 03/11. Informou da premiação do prêmio
Nader e entregou o certificado aos professores: 3' lugar professora Ani; 2' lugar professora
Eloise Helena e I' lugar professor Dalmau. O professor Rudimar assumiu há dois meses
como pró tempore a Coordenação do PPGA e apresentou algumas atividades que estão

sendo desenvolvidas.Por exemplo, o professor André irá trazer dois Professores da

Universidade do Kansas (USA) para proferir palestra sobre como publicar no exterior,
segunda-feira, no auditóriodo CCJI Estão sendo implementadosminicursos, dos quais o

professorServa fará um minicursojuntamentecom outros dois professoreslo professor
Martintambém está organizando dois minicursos, um sobre experimento em Administração

e o outro de gestão de marcas. O Coordenador informouque está sendo feito o
levantamento histórico dos 42 anos do P.PGA, com a ideia de criar um livro, digital.

Informou ainda, que o Colegiado' delegado do PPGA foi aprovados O PPGA aderiu a
assinatura digital e o professor Rudimar convidou os docentes do CAD .para ingressarem
no PPGA, pois será lançado o Edital de Credenciame.ntode novos docentes permanentes.
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Por fim, o coordenador.Pro Tempore da Pós-Graduação em Administração informouque o
Colegiado Pleno do PPGA decidiu que fosse buscada as razões das ausências de alguns
docentes permanentes do CAD/PPGA, exigindo a manifestação formal dos faltantes,
através da Chefia de Departamento e que formalizem sé desejam ou não continuar como
docente permanente no PPGA. Na mesma reunião foi decidido ainda que a Coordenação
Pro Tempore cumpra a Resolução Normativa N' 95 e Regimento Interno do PPGA, que
define que nos casos de 3 (três) ausências consecutivas ou 5 intercaladas no período
eliminao direitoa voto nas Reuniões do Colegiadodo PPGA, por isso o Coordenador Pro
Tempore do PPGA solicita a Chefia essas providências. A professora Ani deixará a
coordenação de estágios. Ela irá organizar junto com o bolsista Vitor a questão de vagas

de. estágios e quem poderá ser orientador. O professor Allan Platt irá assumir a

coordenação de estágios. O professor Raphael falou sobre a necessidade de ofertar mais
disciplinasoptativas. No semestre 2019.2 há três disciplinas .optativas,uma ofertada pelo
professor Bosquetti,outra pelo professor Klaes e outra pelo professor Walter. O professor
Raphael enviou um e-mail para todos os professores com a relação das disciplinas que
constam na grade curricular do curso. Falou sobre a Avaliação institucional, relembrando

que todos os professores podem ter acesso a avaliação feita pelos discentes sobre a
disciplinae sobre o professor. Informouainda, que os estudantes reclamaram que nada é
feito com o resultadodas avaliações. Sugeriu que fosso realizada uma melhordivulgação
para que os alunos participemda avaliação e que os professores possam abrir espaço na
aula, aproximadamente de 10 a 15 minutos para que os alun'os possam fazer a avaliação.

Sobre a paralisaçãodos estudantes,foi criado uma resoluçãopara tentar minimizaro

impacto, sendo levado ao colegiado do Curso de Administração que decidiu pelo aumento
de uma semana de aula para os professores que assim desejarem e precisarem repor o
conteúdo. O professor Pedro agradeceu a contribuição do discente Jogo Vitor pela atuação
como representantedos estudantes no Colegiado do Departamento. A partir de agora o
discente Luiz Fernando Brittoirá substitui-lo.A professora Rosália pediu inserção de pauta
dos relatórios de pesquisa. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.

l.Aprovação das Atas 329 e 330das Reuniões do Colegiado do CAD. Colocadoem
votação. Aprovadopor unanimidade.2.Aprovação do- Regimento Interno do CAD.

Relator professor Irineu A-professora Andressa sugeriu que fosse estabelecido oito
horas/aula na graduação. O professor Serva disse que vai ter um impacto altamente

negativona pós-graduação,
já que na pós-graduação
há a exigênciade produçãoe
publicação em revistas de alto impacto, além das orientações que levam dois anos para o
mestrado e.quatro. anos para o doutorado. O representante discente Luiz Fernando disse
que os estudantes da graduação tem que ter o direito a..ter ós melhores professores,. acha

vital que os professores possam focar também na graduação. O professor Bernardo
compartilhada mesma visão do professor Serva e disse que é contrárioa tudo aquiloque
vem a trazer rigidez ao trabalho, pois acaba atrapalhando. .O excesso de professoras
substitutosnão se dá por essa razão, vamos estabelecer uma culturade cada semestre
um professor assumir uma disciplina optativa, convidar os professores. Portanto, se
manifestou contrário à sugestão da professora Andressa. A professora Márcia disse que

respeitao posicionamento
de todos, mas compartilhada opiniãoda professoraAndressa.

A professora Ani disse que precisa saber até que ponto se pode contar com os professores
desse departamento e nota que os alunos têm carência de disciplinas e de conteúdos
básicos. Precisamos pensar num'currículo de qualidade e dar mais atenção a graduação
para ter alunos mais preparados na pós-graduação. O professor Garrido disse que tem
visto que os alunos estão muito carentes para fazer o TC e afirmou que estamos em
tempos de crise e que nesse momento precisamos ser flexíveis, mas também temos que
ter a preocupação com a graduação presencial e a distância também. A professora Rosália
disse que todo mundo sabe das cobranças da CAPESI mas nesse momentoela não vê
problema em conversar e negociar com os professores para oito horas aulas nos
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semestres, o professor que tiver critérios pode ter quatro horas na graduação. A professora

Helena falou dos critérios do PAAD: quatro horas/aula graduação, quatro na põs

92 graduação,'quatro eletivas na pós-graduação e quatro eleüvas.qa graduação. jü2lvezuma
93 solução seria mudar a ordem das eletivas. A professora Andreésa disse que hoje quase
94

metade do curso está na mão dos substitutos e os alunos estão com falta de corlteúdo
oito

9ó

horas/aula. Outro problema é a distribuição equitativa dos estágios não-obrigatório e das

95 basco O professorDalmaudisse o problemanão está só na .adequaçãodas

97 Orientações
de TC'. O professorvoluntáriodeveriadar aula na Graduação
.e Posestá velho
com
98 Graduação O professorMaurícioServa disse que o currículodo curso

lli

99 relação a Qtualidadeda Administração no Brasil hoje que é. preciso fazer uma analse
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l03 contratadona vaga dealgum professorque se afastou, mas só pode ficar se a. carga
i04' horária for acima da carga horária do professor que se afastou, uma vez que, o professor
los efetivo desenvolve o ensino, pesquisa e extensão. O professor Raphael falou ainda que
ioó
i07

acredita no diálogo, no bom senso, um cede num semestre, o outro cede no outro
semestre, mas por outro lado, isso não tem se configurado na prática. O professor
Marcus
o modelo
de

i09

aula,'pois está ultrapassado. Falou ainda que não é hora de. engessar,

i13

Informou ainda que ela e o professor Pedro foram ao SEBRAE confirmar uma parcenal

i08 vinícius sugeriuque os professoresse reunisseme.pensassem em mudar
estamos tomando
iio
iil
li2

uma atitudeem um modelovelho-A professoraAndressa disse que ela, a professora
estão
Helena e a professora Ani se reuniram para discutir sobre o currículo e que
pesquisando,mas que para discutiro currículoé necessárioter certeza da carga horária.

i18
ii9
i20
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123
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graduação pode ser um desgaste ho futuro Pensa que deve-se diminuira carga e não
aumentar Colocado em votação, 8 votos a favor da preposição da professora Andressa e
14 votos contrários. A professora Helena pediu que constasse em ata o item do regimento
que trata sobre as faltas na reunião do Colegiado: onde os professores poaenam Taitar por
força maior" e disse que é muitoamplo, e tarÚbém"faltar por parentes de até segundo
grau", pai e filho ela entende, mas avõ e neto?, e portanto,não é a favor deste tem. A
professora Márcia disse que. ficou ainda pendente. a questão da supervisão dos
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discussões ficou decidido que as vagas do concurso serão para Administração.Financeira
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colegiado do, curso de Administração presencial, em virtude dos afastamentos de alguns
professores. Os professores Allan, Ricardo,. Márcia e Bernardo se voluntariarama entrar
no Colegiado dó Curso. 7.Projetos de Pesquisa. A professora Rosália relatou: a) parecer

de participaçãodos professoresAllanAugusto Platte MarcoAntoniode Moraes Ocke no
projeto de pesquisa

intitulado "Gestão

de Marketing e Logística

nas Empresas"

pelo

período de 04/09/2019à 03/01/2022.Colocado em votação. Aprovado por unarlimidadel b)
parecer de participaçãodo professor Martinde La MartinierePetrollno prometo
de pesquisa
intitulado "Experiência do cliente no varejo" pelo período de 01/07/2019 à 30/06/2021.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidadelc) parecer de participaçãodo professor
Marcos Baptista .Lopez Dalmau no projeto de pesquisa intitulado "Diagnóstico dos

principaisdesafios inerentes a implantaçãoda gestão por competências no âmbito da

Gestão Universitária" pelo período de 01/10/2019 à 30/09/2021 Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade 8.Posicionamento CAD - Greve e paralisações. Conforme já
mencionado nos informes, em princípio será acrescentado em uma s.emana o calendário
acadêmico da Administração. O professor Serva se colocou à disposição para ajudar na
reforma do curso. Não havendo nada mais a tratar deu-sõ por encerrada a reunião na qual
eu Dauana Berndt Inácio lavrei a presente Ata.
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