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Ata da Reunião ordinária 344/2020 do Colegiado do Departamento de Ciências da
Administração (13/08/2020).
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Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezesseis horas, por meio do
sistema meet, sob a Presidência do Profº. Pedro Antônio de Melo, reuniram-se os
docentes: Allan Augusto Platt, André Luís da Silva Leite, Andressa Sasaki Vasques
Pacheco, Ani Caroline Grigion Potrich, 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, Mario de
Souza Almeida, Martin de La Martiniére Petroll, Pedro Antônio de Melo, Raphael
Schlickmann, Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, Renê Birochi, Ricardo Niehues
Buss, Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda, Sérgio Luis Boeira e o discente Luíz Fernado
Britto. Justificaram ausência os docentes, Marcus Vinícius Andrade de Lima, por motivo de
saúde, Marcos Dalmau, consulta médica e Rudimar Antunes da Rocha por estar em
reunião da PROPG. Os docentes: Evelize Welzel, Marilda Todescat e Rolf Hermann
Erdmann encontram-se em Licença Saúde. As professoras: Rosalia Aldraci Lavarda e
Taisa Dias estão em afastamento para Pós-Doutorado. O professor Maurício Serva,
encontra-se de férias. O Profº. Mauricio Pereira está cedido a Prefeitura de Florianópolis. O
Presidente, Professor Pedro Melo, cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. 1.
Informes: O Profº.Pedro disponibilizou a palavra para os membros do colegiado, que
tivessem informes. A Profª. Andressa informou que o Academy, projeto que ela coordena,
fará uma palestra em parceria com o SEBRAE e com a Universidade da Fronteira Sul, no
dia 09 de setembro e logo enviará o convite. A Profª. Andressa informou também, que a
Prodegesp convidou para ministrar um curso de Formação de Ensino a Distância, na
última semana de agosto. 2. Relatórios de Extensão – Relator Prof.º Marco Ocke. O Profº
Marco Ocke relatou sobre a coordenação de extensão e informou sobre a produção do
departamento, no período de 03/12/2019 a 31/07/2020. O Profº. Marcos Ocke informou
que neste período foram avaliados e aprovados ad referendum, 216 registros entre ações
de extensão e atividades docentes. O Profº. Marco Ocke, confirmou que os registros
cumpriram a resolução normativa 088/2016 do CUn e portanto, recomendou a aprovação
do relatório. Colocado em discussão: não houve discussão. Em votação: aprovado por
maioria, dois membros não votaram. 3. Planos de Ensino – Relator Profº. Raphael
Schlikmann. O Profº. Raphael apresentou o relatório sobre a análise dos planos de ensino
do departamento. O Profº. Raphael informou que até a data de hoje, dos 35 planos
ofertados pelo CAD, que ainda faltam ser aprovados, vinte e oito foram devolvidos
ajustados pelos professores, quatro ainda não foram enviados pelo professor da disciplina,
um, embora tenha sido devolvido para realização de ajustes, não foi entregue em sua
versão final e dois estão sendo elaborados em conformidade com o departamento de
Ciências da Informação- CIN, pois são disciplinas que estão em processo de transferência
para este departamento. O Profº. Raphael informou que mais vinte e oito planos de ensino,
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estão aptos à aprovação do colegiado até a presente data, totalizando setenta e três, dos
oitenta planos. O Profº. Raphael afirmou ser favorável à aprovação dos vinte e oito planos
de ensino que faltavam e sugeriu que os outros sete que ainda faltam, sejam aprovados
por ad referendum. Não houve discussão. Em votação: aprovado por unanimidade. A
Profº. Joana disse que estava insegura, quanto a disponibilização dos vídeos das aulas
síncronas e sugeriu que o departamento enviasse um ofício a reitoria, solicitando
orientação. A Profª. Andressa concordou que tenha uma manifestação formal por parte da
reitoria. O discente Luiz Fernando falou que o CAAD já fez contato com advogados e estão
criando termos jurídicos, para que os alunos e docentes estejam protegidos. O Profº.
Rogério Lacerda, expressou sua preocupação com o assunto e ressaltou que o apoio
jurídico deve vir da instituição. O Profº. Bernardo corroborou com a fala do Profº. Rogério e
falou que este apoio jurídico, deve vir da Procuradoria Federal junto a UFSC e não de
advogados privados. O Profº. Irineu agradeceu ao Profº. Raphael, pelo empenho nos
relatórios e nas atividades referentes aos planos de ensino. O Profº. Pedro agradeceu a
todos. Não havendo nada mais a tratar deu-se por encerrada a reunião na qual eu Ana
Paula Peres da Silva, lavrei a presente Ata.

