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Ata da Reunião ordinária 360/2021 do Colegiado do Departamento de Ciências da 
Administração (13/12/2021).

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, às quinze horas, por meio do sistema de 

Web  Conferência,  RNP,  sob  a  Presidência  do  Profº.  Pedro  Antônio  de  Melo,  reuniram-se  os 

docentes: Allan Augusto Platt, Ana Luiza Paraboni, Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Ani Caroline 

Potrich, Bernardo Meyer, Gabriela Gonçalves Vieira Fiates, Gerson Rizzatti Júnior, Joana Stelzer, 

Kellen da Silva Coelho,  Marcia Barros Sales, Marco Antônio de Moraes Ocke, Marcos Baptista 

Lopez  Dalmau,  Marcus  Vinicius  Andrade  de  Lima,  Mario  de  Souza  Almeida,  Martin  de  La 

Martiniére  Petroll,  Paulo  Otolini  Garrido, Raphael  Schlickmann,  Rebeca  de  Moraes  Ribeiro  de 

Barcellos,  Ricardo Niehues Buss, Rosalia Aldraci Barbosa Lavarda,  Rudimar Antunes da Rocha, 

Sergio Luis Boeira, Taísa Dias e a técnica administrativa Ana Paula Peres da Silva. Justificaram 

ausência:  Alexandre marino da Costa,  Alexandre Moraes Ramos, Irineu Manoel de Souza,  Renê 

Birochi e Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda.  O docente:  André Luis da Silva Leite encontra-se 

afastado para capacitação. A docente Marilda Todescat encontra-se em licença para tratamento de 

saúde.  Os  docentes:  Cibele  Barsalini  Martins,  Claudelino  Martins  Dias  Junior, Marcos  Abilio 

Bosquetti e  Maurício  R. Serva de Oliveira  estão  em afastamento  para Pós-Doutorado.   O Prof° 

Mauricio Pereira está cedido a Prefeitura de Florianópolis. O Profº Pedro Melo, cumprimentou a 

todos e  declarou aberta  a reunião.  1. Informes:  O Profº  Pedro informou que o novo Professor, 

Leandro Dorneles dos Santos, será contatado imediatamente. O Profº Pedro solicitou que o item 2.5 

fosse  retirado  de  pauta,  pois  a  Profª  Ana  Luiza  Paraboni  irá  assumir  a  coordenação  de  TC, 

substituindo  a  Profª  Helena.  A  Profª  Andressa  informou  que  entregou  o  relatório  do  projeto 

Academy. A Profª Andressa comunicou que o projeto teve treze palestras ofertadas, onze workshops 

e mais de seis mil  pessoas inscritas. A Professora Andressa comunicou que a comissão do novo 

currículo do curso de Administração está se reunindo semanalmente e que foi finalizada a primeira 

versão de disciplinas. A Profª Andressa informou que o próximo passo da comissão será chamar os 

colegas  por  áreas  e  realizar  reuniões.  O  Profº  Bernardo  apresentou  o  livro  “Administração 
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Universitária em Tempo de Mudança, Novos desafios”, escrito por ele e pelo Profº Pedro Melo, com 

a contribuição de sete instituições diferentes. O Profº Raphael informou sobre as datas do vestibular, 

dias 29 e 30 de janeiro e os novos procedimentos de segurança adotados pela UFSC, para realização 

do vestibular  que  será  presencial.  O Profº  Raphael  falou  também,  sobre  as  datas  do  calendário 

acadêmico. O Profº Raphael informou, a pedido da Profª Helena, sobre a dificuldade que o curso está 

para conseguir orientadores. O Profº Raphael colocou no chat da reunião os temas que estão sem 

orientador e solicitou aos colegas que se interessarem em orientar, para que entrassem em contato 

com a coordenação de TC. A Profª Helena informou que encerrou o curso ministrado por ela e a 

Profª Rebeca, em parceria com a prefeitura de Florianópolis, do “Floripa mais Emprego” destinado a 

pessoas  que  estavam desempregadas  e  que  muitas  pessoas  saíram no meio  do  curso  por  terem 

conseguido arrumar emprego, o que era o objetivo do curso. O Profº Raphael informou que vinte e 

nove alunos formaram no curso de Administração, no dia vinte e três de novembro e na mesma data 

houve a premiação do prêmio NADER. O Profº Pedro solicitou que fosse inserido o item de pauta  

“Continuidade dos  cursos  de  EAD,  Administração  de  Empresas  e  Administração  Pública ”. 

Aprovado por unanimidade. 2. ORDEM DO DIA.  2.1 Aprovação das atas 357, 358 e 359.  Em 

discussão: A Profª Taisa solicitou a retirada da sua fala na linha 38 da ata 357. Todas as atas foram 

aprovadas por unanimidade, com a ressalva de ser feita correção na ata 357, conforme solicitação da 

Profª Taisa.  2.2 Processo nº 23080.050404/2021-30 - Pós-Doc: Profº Marco Antônio de Moraes 

Ocke – Relatora Profª  Ana Luiza  Paraboni. A Profª  Ana Luiza  leu  o relatório  e  se  mostrou 

favorável à aprovação da saída para pós- doc, do Profº Marcos Ocke. Não houve discussão e após ser 

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.  2.3 Relatórios de Pesquisa. Relator: Profº 

Ricardo Buss.  a) Prorrogação do projeto de pesquisa intitulado “Minhas Finanças na Pandemia” 

que tem como coordenadora a Profª Ani Caroline Grigion Potrich. O Profº Ricardo fez o relato e se 

mostrou favorável à aprovação da prorrogação do projeto. Não houve discussão e após ser colocado 

em votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  b)  Prorrogação  do  projeto  de  pesquisa  intitulado  “ 

Socorro às Empesas: as ações governamentais diante da pandemia estão sendo efetivas?” que 

tem como coordenadora a Profª Ani Caroline Grigion Potrich.  O Profº Ricardo fez o relato e se 

mostrou favorável à aprovação da prorrogação do projeto. Não houve discussão e após ser colocado 

em votação, foi aprovado por unanimidade.  c) Prorrogação do projeto de pesquisa intitulado “Vida 

de  Estudante  durante  a  pandemia  da  COVID-19” que  tem como  coordenadora  a  Profª  Ani 

Caroline  Grigion  Potrich.  O  Profº  Ricardo  fez  o  relato  e  se  mostrou  favorável  à  aprovação  da 

prorrogação do projeto.  Não houve discussão e após ser colocado em votação, foi  aprovado por 

unanimidade.   d)  Aprovação do relatório  final  do projeto de pesquisa intitulado  “Alfabetização 

financeira em estudantes universitários: “O efeito não sei” que tem como coordenadora a Profª 

Ani Caroline Grigion Potrich. O Profº Ricardo fez o relato e se mostrou favorável à aprovação do 
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relatório fina do projeto. Não houve  discussão e após ser colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade.  e) Aprovação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “ Percepção de 

Cidadania  financeira:  Proposição de  uma medida” que  tem como coordenadora  a  Profª  Ani 

Caroline  Grigion  Potrich.  O Profº  Ricardo fez  o  relato  e  se  mostrou  favorável  à  aprovação  do 

relatório fina do projeto. Não houve  discussão e após ser colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade.   2.4 Troca de Espaço físico: INPEAU – LABGESTÃO. O Profº Pedro solicitou ao 

Profº Bernardo que presidisse a reunião para que ele relatasse o item 2.4 da pauta. O Profº Pedro fez 

um breve relato sobre as instalações do Inpeau e do CAD nos blocos F e G do CSE. O Profº Pedro 

falou  sobre  os  espaços  disponíveis  no  bloco  C,  em  virtude  da  mudança  da  secretaria  do 

departamento, coordenação do curso, chefia do departamento e aposentadoria de alguns colegas. O 

Profº Pedro falou sobre a transferência do Inpeau para o espaço onde antes ficava o Labgestão. O 

tema foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 2.5 Coordenadoria de TC. O item foi 

retirado de pauta a pedido do relator.  2.6 Continuidade dos cursos de EAD, Administração de 

Empresas e Administração Pública. O Profº Pedro informou que a UAB consultou o CAD sobre a 

continuidade dos cursos EAD no departamento, mas que o fato de ser feita a consulta não significa 

que será aprovado pela CAPES, porém, deve haver a manifestação do departamento. O Profº Pedro 

informou que conversou com o Profº Fred e o mesmo confirmou que poderá continuar contribuindo 

com o departamento, mas pede que outro colega assuma caso o curso tenha continuidade. O Prof 

Marcus Vinicius informou que a UAB recebeu da CAPES um estudo técnico, propondo diretrizes e 

parâmetros para a continuidade do curso. O Profº Marcus Vinicius die que já está a quatro anos como 

coordenador do curso e não poderá continuar por regramento,  mas se colocou a disposição para 

ajudar no que for preciso. O Profº Marcus Vinicius se posicionou a favor da continuidade do curso. 

O Profº Bernardo destacou a qualidade do curso de Administração Pública EAD, que demonstrou 

superioridade  diante  dos  outros  cursos  do  CSE,  em  termos  de  avaliação  institucional.  A  Profª 

Andressa disse que sua fala é mais uma questão operacional, pois, conforme colocado pelo Profº 

Raphael e pela Profª Helena, existem muitos alunos da graduação presencial sem orientador. A Profª 

Andressa falou que os PAADs dos Professores estão estourados de carga e que não vê condições de 

assumir os cursos de EAD. A Profª Andressa falou que foi feito um excelente trabalho e um EAD de 

qualidade, mas é contra a continuidade dos cursos EAD.  Após discussão, o assunto foi colocado em 

votação e foi rejeitado pela maioria dos membros do colegiado. O Profº Pedro agradeceu a todos 

pelos esforços e contribuições durante o ano de 2021 e encerou a reunião. Nada mais havendo a ser 

discutido, eu Ana Paula Peres da Silva, lavrei a presente Ata.
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