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Ata da Reunião ordinária 337/2020 do Colegiado do Departamento de Ciências da
Administração (22/05/2020).
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Aos vinte e dois dias do maio de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, por meio
do sistema de Web Conferência, RNP, sob a Presidência do Prof. Pedro Antônio de Melo,
reuniram-se os docentes: Allan Augusto Platt, André Luís da Silva Leite, Andressa Sasaki
Vasques Pacheco, Ani Caroline Grigion Potrich, Alexandre Moraes Ramos, Bernardo
Meyer, Claudelino Martins Dias Junior, Cibele Barsalini, Gabriela Gonçalves Silveira Fiates,
Gerson Rizzatti Júnior, Helena Kuerten de Salles Uglione, Irineu Manoel de Souza, Joana
Stelzer, Kellen da Silva Coelho, Marcia Barros de Sales, Marco Antonio de Moraes Ocke,
Marcos Abilio Bosquetti, Marcos Baptista Dalmau, Mario de Souza Almeida, Martin de La
Martiniére Petroll, Marcus Vinícius Andrade de Lima, Pedro Antônio de Melo, Raphael
Schlickmann, Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, Ricardo Niehues Buss, Rogério
Tadeu de Oliveira Lacerda, Rudimar Antunes da Rocha e Sérgio Luis Boeira e o discente
Luiz Fernando Teixeira Brito.Justificaram ausência, os docentes: Maurício Roque Serva,
encontra-se em licença capacitação, Evelize Welzel, Marilda Todescat, Paulo Otolini
Garrido e Rolf Hermann Erdmann encontram-se em Licença de Saúde. Os professores:
Renê Birochi, Rosalia Aldraci Lavarda e Taisa Dias estão em afastamento para Pós-Doc. O
Prof. Mauricio Pereira está cedido a Prefeitura de Florianópolis. O Presidente, Professor
Pedro Melo, cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. 1. Informes: O Prof.
Pedro passou a palavra para Dauana, secretária do departamento. Dauana informou que o
bate papo da reunião não ficaria gravado, portanto solicitou que somente as pessoas que
não estivessem de acordo, no momento das votações, se manifestassem e ela iria ler, para
que ficasse salvo na gravação da reunião. Todos concordaram. Dauana também informou
sobre a lista de presença que ela enviaria no whatsappp ou pelo bate papo. Prof. Pedro
parabeniza a coordenação do PNAP, pelos webinários que estão fazendo. Prof. André
informa que a revista do CAD, está com quase 300 artigos e solicita a participação dos
colegas para ajudarem a avaliar estes artigos. Prof. Andressa informa que o curso
Academy, coordenados por ela, Prof. Helena e Prof. Ani, está sendo iniciado, com parceria
do SEBRAE e pede para os colegas que acompanhem nas redes sociais e divulguem para
os alunos. A Profª Andressa fala do currículo do curso, que foi enviado aos professores e
discentes para avaliação e agradece o retorno e a colaboração dos colegas Prof. Pedro
informa que no dia quatorze de junho do presente ano, encerrou sua gestão com o Prof.
Bernardo, como Chefe e Subchefe do CAD. Porém, o entendimento da Direção do Centro
e da Reitoria, foi que se fizesse uma portaria pro tempore, a partir desta data. Solicitou a
manifestação dos colegas sobre a questão. Prof. Raphael pede que o Prof. Irineu se
pronuncie sobre a possibilidade de se fazer novas eleições ou não. Prof. Irineu explica que
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existe um sistema na UFSC para eleições online, porém, ele entende que o melhor é que
se faça as portarias pro tempore e com o término da pandemia, se faça novas eleições
para que toda a comunidade acadêmica, participe. Não havendo mais informes, Prof.
Pedro passa para a ordem do dia 2. Ordem do dia. 2.1 Aprovação das Atas 333, 334,
335 e 336. Em discussão: não houve manifestação. Em Votação: aprovado por
unanimidade. 2.2 Emenda parlamentar – Senador Esperidião Amin - recursos
financeiros destinados ao CAD. Prof. Pedro explica que foi enviado recurso de R$
200.000,00, R$ 150.000,00 para o CAD e R$ 50.000,00 para a direção do CSE. Foi
designada uma comissão para tratar de como utilizar o recurso. Prof. Bernardo, presidente
da comissão, informou que a comissão propõe trabalhar com uma parte do recurso no LIG,
para modernização de equipamentos, reforma do auditório do CAD, investimento na antiga
tutoria, na nova sala de reuniões do CAD localizada no prédio novo e kits móveis para os
professores poderem levar para as salas de aula. Prof. Rogério sugere que, em vez de
modernizar a sala do LIG, que já é diferenciada das outras, ter uma meta de criar mais
salas como a do LIG. Profª Ani explica que a ideia é modernizar estes espaços, alinhando
com o novo formato de currículo, para que se possa sair do formato sala de aula
tradicional, levando os alunos para estes espaços que possibilitem esta troca de uma
forma mais inovadora. Profª Helena diz que foi pensado em modernização das salas de
aula, mas que outros cursos também compartilham as salas, portanto pensaram em kits
que possam ficar na secretaria e serem levados para sala de aula pelos professores. Profª
Cibele, fala que já houve discussões nas reuniões de colegiado, sobre espaços individuais
para alunos doutorandos e professores visitantes e questiona se os novos espaços, serão
utilizados também pelos alunos da Pós. Prof. Ani responde que poderão compartilhar. Prof.
Alexandre Ramos fala que a SINOVA assumiu junto ao departamento, parceria para
incrementos ao LIG e sala de tutoria e solicita a participação para compor a comissão e
ajudar da melhor maneira na utilização dos recursos. Prof. Rudimar, sugere que as lacunas
que existem na pós graduação, saiam dos recursos do CSE e não do CAD, pois as Pós
Graduações estão agregadas ao CSE. Prof. Rudimar sugere também, que os recursos
destinados ao CSE, sejam utilizados na reforma dos banheiros. Profª Andressa pede que
seja encaminhado via e-mail, aos membros da comissão, as sugestões para a utilização
dos recursos, respeitando o que diz a emenda. Prof. Pedro informa que será feito um ofício
de agradecimento ao senador Esperidião Amin. 2.3 Curso de Especialização em Gestão
em Saúde – Relator: Profº Raphael Schlickmann. Prof. Raphael lê o relatório e fala das
ponderações que foram feitas e parcialmente sanadas, ressalta que o relatório já passou
pela Coordenação de Educação Continuada da PROPG que emitiu um parecer técnico
favorável a aprovação do projeto e foi ratificado pela PROPG. Em discussão: Prof. Dalmau
fala sobre as ponderações feitas pelo Prof. Raphael, que não foram atendidas na sua
plenitude, como o quantitativo de alunos matriculados e as vagas disponíveis, que tiveram
uma diferença de 5 matrículas a mais do que as vagas ofertadas. Prof. Raphael deixa claro
que foi atendido parcialmente e sugere que seja aprovado com ressalva, uma vez que, já
tinha sido aprovado anteriormente na PROPG com tais questões levantadas e não
atendidas completamente. Em Votação: Aprovado por maioria. 2.4 Resultado da
pesquisa feita com Estudantes do curso de Administração - Relator: prof. Raphael
Schlickmann. Prof. Raphael esclarece que o Colegiado do curso e o núcleo docente
estruturante, fizeram uma reunião, onde foi apresentado o resultado da pesquisa e
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discutidas algumas questões sobre o retorno das atividades de ensino. Prof. Raphael
começa a apresentação e informa que enviou o relatório, via e-mail para os professores.
2.5 Resultado da pesquisa feita com os Professores do CAD – Relator Profº Raphael
Schlickmann. Prof. Raphael faz a apresentação e lê o posicionamento do colegiado do
curso e do NDE, sobre a volta as aulas remotas. Prof. Rudimar expressa sua preocupação
com a parte tecnológica, nas aulas ministradas online, pois existem várias dúvidas quanto
aos procedimentos a serem tomados. Prof. Rogério considera uma visão reducionista,
colocar todo conhecimento que a Universidade tem, em apenas duas opções, em virtude
da complexidade da questão. Luiz Fernando faz alguns questionamentos, sobre a
retomada das atividades remotas, com relação a capacitação dos professores, acesso da
tecnologia, a todos os alunos, flexibilização para trancamento de matrícula. Prof. Pedro
sugere que todas as sugestões e discussões sejam feitas em uma nova reunião. 2.6
Proposta de Calendário de reuniões.
Ficou para a próxima reunião. Não havendo nada mais a tratar deu-se por encerrada a
reunião na qual eu Ana Paula Peres da Silva, lavrei a presente Ata.

