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1

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio do sistema

2

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

3

docentes: Alexandre Marino Costa, Allan Augusto Platt, Ana Luiza Paraboni, Andressa Sasaki

4

Vasques Pacheco, Bernardo Meyer, Gabriela Gonçalves Vieira Fiates, Gerson Rizzatti Júnior,

5

Helena Kuerten de Salles Uglione, Joana Stelzer, Kellen da Silva Coelho, Leandro Dorneles dos

6

Santos, Marcia Barros Sales, Marco Antônio de Moraes Ocke, Marcos Baptista Lopez Dalmau,

7

Marcus Vinicius Andrade de Lima, Mario de Souza Almeida, Martin de La Martiniére Petroll,

8

Raphael Schlickmann, Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, Renê Birochi, Ricardo Niehues Buss,

9

Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda, Rosalia Aldraci Barbosa Lavarda, Sergio Luis Boeira, Taísa

10

Dias e a técnica administrativa Ana Paula Peres da Silva. Os discentes: Bruna M.O Schneider e

11

Marcelo G. Machado. Justificaram ausência: Alexandre Moraes Ramos, André Luis da Silva e Irineu

12

Manoel de Souza. A docente: Ani Caroline Potrich encontra-se em licença maternidade. A docente

13

Marilda Todescat encontra-se em licença para tratamento de saúde. Os docentes: Cibele Barsalini

14

Martins e Maurício R. Serva de Oliveira encontram-se de férias. Os docentes: Claudelino Martins

15

Dias Junior e Marcos Abilio Bosquetti estão em afastamento para Pós-Doutorado. O Prof° Mauricio

16

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

17

declarou aberta a reunião. 1. Informes: O Profº Pedro solicitou que a ata nº 360 fosse retirada de

18

pauta para alterações, a pedido. O Profº Pedro informou que o novo Professor, Leandro Dorneles dos

19

Santos, tomou posse no dia doze de dezembro. O Profº Leandro se apresentou ao colegiado e se

20

colocou a disposição caso algum colega quisesse mais informações sobre ele. A Profª Helena

21

informou que finalizou o curso em parceria com a prefeitura, ministrado por ela e pela professora

22

Rebeca e participou da formatura do curso em dezembro. A Profª Helena reforçou o convite aos

23

colegas para participarem do projeto Linc social, que é um projeto com atividade voluntária e

24

contempla a ideia de abrir espaço para a extensão dos alunos. O Profº Pedro solicitou inserção de

25

pauta sobre os professores aposentados, se o departamento faria concurso ou chamaria na vaga dos

26

concursos já existentes. Não houve discussão e foi aprovado por unanimidade. 2. ORDEM DO DIA.

27

2.1 Aprovação da ata 360. Retirada de pauta. 2.2 Relatórios de Pesquisa. Relator: Profº Ricardo

28

Buss.

29

Universitária: pensamento estratégico como norteador do desenvolvimento da gestão

30

universitária” que tem como coordenador o Profº Pedro Antônio de Melo. O Profº Ricardo fez o

31

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

32

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. b) Aprovação do relatório final do projeto de

33

pesquisa intitulado “Gestão de marketing e logística nas empresas” que tem como coordenador o

34

Profº Allan Augusto Platt. O Profº Ricardo fez o relato e se mostrou favorável à aprovação do

35

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

36

unanimidade. c) Atualização do projeto de pesquisa intitulado “Estudos para a Consolidação do

37

Projeto do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo da Porção Continental da Região

38

Metropolitana de Florianópolis” que tem como coordenador o Profº Bernardo Meyer. O Profº

39

Ricardo fez o relato e se mostrou favorável à aprovação da atualização do projeto. Não houve

40

discussão e após ser colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. d) Relatório Final do

41

projeto de pesquisa intitulado “Metodologias Ativas de Aprendizagem no Curso de

42

Administração” que tem como coordenador o Profº Marcos Abílio Bosquetti. O Profº Ricardo fez o

43

relato e se mostrou favorável à aprovação do relatório final do projeto. Não houve discussão e após

44

ser colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.3 Relato do Processo nº

45

23080.019360/2020-90. Assunto: Pós-Doc da Profª Cibele Barsalini Martins – Relatora: Profª

46

Taisa Dias. A Profª Taísa fez o relato e se mostrou favorável a aprovação do relatório. Não houve

47

discussão e após ser colocado em discussão, foi aprovado por unanimidade. 2.4 Distribuição de

48

orientadores de Projetos de TCC e TCC do curso de Administração. Relato: Coordenação do

49

Curso e de TCC da Administração. O Profº Raphael falou sobre as manifestações da

50

coordenadoria de TC e da dificuldade em distribuir as orientações para os estudantes, nos projetos de

51

TC e TCC. O Profº Raphael informou que desde o início do semestre até o presente momento,

52

existiam nove alunos sem orientação. O Profº Raphael pediu que os professores acolham os

53

estudantes, sempre que puderem, pois existem colegas sobrecarregados. O Profº Dalmau solicitou a

54

relação da quantidade de orientandos por orientador, para que pudessem ter uma noção 2.5 Status do

55

Novo Currículo do Curso de Administração e encontros por área. Relato: Comissão de

56

Proposição do Novo Currículo do Curso de Administração. A Profª Andressa iniciou a

57

apresentação dos slides. A Profª Andressa informou que o foco principal do currículo foi Inovação,

58

Gestão social e sustentável. A profª Andressa informou que a representação discente está dando uma

a) Prorrogação do projeto de pesquisa intitulado “Gestão Estratégica e Liderança

59

grande contribuição no trabalho do novo currículo do curso de Administração. O Profº Raphael

60

agradeceu por todas as participações e contribuições que a comissão recebeu para a construção do

61

novo currículo do curso de Administração. 2.6 Vagas dos professores aposentados. Profº Pedro

62

informou a real situação dos concursos para professor efetivo do CAD. Informou que ainda existem

63

três vagas para professor efetivo do CAD, em função da aposentadoria da Profª Evelize, Profº Rolf e

64

Profª Marilda. Informou que existem três possibilidades par ao preenchimento dessas vagas: 1. abrir

65

novo concurso para estas. Mas o Edital ainda não está definido pela PRODEGESP; 2. aceitar

66

transferências externas e internas da UFSC; e, 3. a contratação as três vagas dentro dos concursos

67

que estão vigentes. A Profª Helena mencionou que a área de Recursos Humanos está bem desfalcada

68

de professores. O Profº Pedro informou que entraria em contato com a Pró-Reitora da PRODEGESP

69

para obter mais informações sobre abertura de novos concursos. O Profº Pedro agradeceu a todos e

70

encerrou a reunião. O Profº Pedro agradeceu a todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a ser

71

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

