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1Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte, as quatorze horas, por meio do
2sistema de meeting, sob a Presidência do Profº. Pedro Antônio de Melo, reuniram-se os
3docentes: Allan Augusto Platt, André Luís da Silva Leite, Andressa Sasaki Vasques Pacheco,
4Ani Caroline Grigion Potrich, Bernardo Meyer, Claudelino Martins Dias Junior, Cibele
5Barsalini, Gabriela Gonçalves Silveira Fiates, Gerson Rizzatti Júnior, Helena Kuerten de
6Salles Uglione, Irineu Manoel de Souza, Joana Stelzer, Kellen da Silva Coelho, Marcia
7Barros de Sales, Marcos Abilio Bosquetti, Marcos Baptista Lopez Dalmau, Marcus Vinícius
8Andrade de Lima, Mario de Souza Almeida, Martin de La Martiniére Petroll, Mauricio Roque
9Serva de oliveira, Pedro Antônio de Melo, Raphael Schlickmann, Rebeca de Moraes Ribeiro
10de Barcellos, Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda, Rudimar Antunes da Rocha e Sérgio Luis
11Boeira. Os discentes Luiz Fernando Britto e Ana Clara Tripolini. Justificaram ausência, o
12Profº. Alexandre Moraes Ramos e o Profº. Paulo Ottolini Garrido. Os docentes: Evelize
13Welzel, Marilda Todescat e Rolf Hermann Erdmann encontram-se em Licença de Saúde. Os
14professores: Rosalia Aldraci Lavarda, Renê Birochi e Taisa Dias estão em afastamento para
15Pós-Doutorado. O Prof. Mauricio Pereira está cedido a Prefeitura de Florianópolis . O
16Presidente, Professor Pedro Melo, cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. 1.
17Informes: O Profº. Pedro informou sobre a reunião do CUn, onde foi discutido a retomada
18das aulas e a formação de uma comissão para avaliar as proposições feitas pelos
19conselheiros. O discente Luiz Fernando Britto informou que o centro acadêmico decidiu fazer
20a semana acadêmica online, que será realizada nos dias treze, quatorze e quinze de outubro.
21A Profª. Andressa informou que estará disponível no site do CAD, um link com identidade
22visual, caso algum dos professores queira utilizar. A Profª Andressa informou que o
23LincDigital está fazendo uma nova agenda de cursos, para o mês de agosto. O Profº.
24Raphael informou que sua gestão na coordenação do curso, encerrou dia dezesseis de julho
25e que foi feito um relatório de gestão. O Profº. Irineu falou sobre a reunião com os
26coordenadores do dos cursos de Graduação, pós graduação e chefes de departamento do
27centro, para que fossem repassadas as dificuldades de cada curso, em relação a retomada
28das aulas e levadas para reitoria, pois o centro não tem condições de arcar com toda
29demanda. O Profº. Irineu informou que a Agecom dará suporte aos alunos. O Profº. Rudimar
30lembrou aos colegas do PPGA, sobre a reunião para falarem sobre projetos importantes. A
31Profª Ani solicitou inclusão de pauta, para ler dois relatos de pesquisa, a pedido do
32coordenador de pesquisa, Profº. Ricardo. Em votação: Aprovado por unanimidade. O Profº.
33Bernardo informou que dia 30 do presente mês, o curso de administração Pública/ EAD
34estará promovendo mais um Webnário e convidou todos os colegas a participarem. Não
35havendo mais informes o presidente passou para a ordem do dia. 2. Ordem do dia. 2.1
36Relatos de Pesquisa. A) Parecer sobre a participação da Profª Rosália Barbosa Lavarda
37no projeto “Interface entre strategizing e tarefas que compõem os tipos de trabalho:
38estudo de caso na área de varejo & ecommerce”. A Profª Ani leu o parecer, onde o relator

39foi favorável a aprovação. Em discussão, não houve manifestação. Em votação: Aprovado
40pela maioria. Dois membros não votaram. B) Aprovação da Atualização do Projeto de
41pesquisa do Profº. Rogério Lacerda, “Integração entre startups incubadas e
42universidade para difusão de técnicas gerenciais em ambientes dinâmicos”. A Profª Ani
43leu o parecer, onde o relator foi favorável a aprovação. Em discussão, não houve
44manifestação. Em votação: Aprovado por maioria. Dois membros não votaram. 2.2
45Aprovação da ata 337. A Dauana informou que todas as alterações solicitadas pelos
46membros do colegiado, fora feitas. Em discussão, não houve manifestação. Em votação:
47Aprovado por unanimidade. 2.3 Retorno às atividades: Decisão CUn. O Profº. Pedro
48passou a palavra ao Profº. Raphael para que ele fizesse um relato do que já foi discutido nas
49reuniões de colegiado do curso e NDE. O Profº. Raphael sugeriu que fosse feita a
50apresentação com os itens a serem discutidos e depois votar item por item. O Profº. Raphael
51relatou todos os itens, salientando que foram decisões do Cun. O Profº. Pedro abriu a palavra
52para que os membros do colegiado pudessem sanar dúvidas, quanto ao relato do Profº.
53Raphael. A Profª Gabriela manifestou suas dúvidas em relação ao calendário, sobre as duas
54semanas de aula, que ocorreram antes da pandemia e sobre a superposição de horários. O
55Profº. Raphael falou que algumas questões ainda não estão definidas. O Profº. Raphael disse
56que as aulas que já foram ministradas antes da pandemia, deverão ser consideradas. O
57Profº. Raphael disse que a superposição de horários, poderá acontecer e que não existe uma
58regra clara sobre este assunto. A Profª Rebeca perguntou quantas horas aula devem caber
59dentro das dezesseis semanas. O Profº. Raphael afirmou que a preocupação deve ser com o
60conteúdo e não com a carga horária. O Profº. Rogério propôs que todas as questões, que o
61CUn não disse serem obrigatórias, ficasse a critério dos professores. O Profº. Pedro explicou
62que o departamento não pode tomar decisões a parte, em relação ao colegiado do curso. O
63Profº. Pedro sugeriu que fossem debatidos, item a item, da apresentação do Profº. Raphael.
64Em votação: Aprovado por maioria. A Profª Helena propôs que fosse informado ao colegiado
65do departamento, o que já foi decidido no colegiado do curso. O Profº. Marcus Vinicius
66perguntou se o que foi decidido pelo colegiado do curso, poderia ser alterado na reunião. A
67Profª Gabriela propôs que fosse votado o que foi decidido na reunião do colegiado, para
68saberem se estão de acordo. Prof. Pedro disse ser interessante conhecer as decisões do
69colegiado do curso, mas não fazer nenhum tipo de deliberação a respeito. A Profª Ani sugeriu
70que fosse adiada a reunião do colegiado do curso e marcada uma reunião, o mais breve
71possível, do colegiado do departamento, para discutir os pontos relatados pelo Profº.
72Raphael. O Profº. Raphael se comprometeu a passar via e-mail, para todos os membros do
73colegiado, os pontos a serem decididos pelo CAD. Não havendo nada mais a tratar deu-se
74por encerrada a reunião na qual eu Ana Paula Peres da Silva, lavrei a presente Ata.

