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Administração (28/05/2020).

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, 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, André Luís da Silva Leite, Andressa Sasaki 
Vasques Pacheco, Ani Caroline Grigion Potrich, Bernardo Meyer, Claudelino Martins Dias 
Junior,  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, 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. 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. 
Profº. Marcos Baptista Lopez Dalmau, por motivos particulares. O Profº. Mauricio Pereira 
está  cedido  a  Prefeitura  de  Florianópolis.  O  Profº.  Alexandre  Marino  estava  em outra 
reunião. O Presidente, Professor Pedro Melo cumprimentou a todos e declarou aberta a 
reunião.  1. Informes:  O  Profº.  Pedro  passou  a  palavra  para  Dauana,  secretária  do 
departamento.  A  Dauana  informou  sobre  a  lista  de  presença  que  ela  enviaria  no 
whatsappp  ou  pelo  bate  papo.  O  Profº.  Pedro  falou  sobre  o  Sistema  de  Gestão 
Administrativa- SPA. A Dauana fez uma breve apresentação sobre o SPA. A Dauana falou 
sobre a criação de um grupo no SPA, para que todos professores possam acessar seus 
processos. Surgiram muitas dúvidas por parte dos professores. A Dauana disse que será 
feita uma consulta a SETIC e posteriormente o assunto voltará a ser discutido. O Profº. 
Pedro parabenizou os Professores Irineu e Márcia, pelas suas progressões. O Profº. Pedro 
informu sobre a ideia de ser criado um grupo no whatsapp, somente para informações do 
CAD. O Profº. Bernardo se posicionou de maneira contrária, pois os celulares são pessoais 
e que prefere receber as comunicações via e-mail. O Profº. Rogério sugeriu que todos 
passassem  seus  números  de  celular  para  Dauana  e  a  mesma  criasse  uma  lista  de 
transmissão. A Profª Andressa informou que a comissão de Currículo se reuniu e avaliou 
todo material  enviado pelos alunos e professores e agora passarão para um segundo 
momento, que é a consulta a entes externos. O Profº. André solicitou aos colegas que se  
cadastrem como avaliadores  da  revista  do  CAD.  A  Profª  Helena solicitou  inserção de 
pauta, para relatar sobre o processo de afastamento para Pós -Doc, da Professora Cibele.  
Não havendo manifestação, o Prof. Pedro coloca em votação. Aprovado por maioria. Prof.  
Helena solicita que este item seja o primeiro da pauta, para que haja quórum. Em votação.  
Aprovado  pela  maioria.  2.2  Relatório  do  Processo  23080.019360/20202-90  -
Afastamento  para  Pós-doutorado.  A  Profª.  Helena  fez  o  relato  do  processo  de 
afastamento  para  Pós-Doc  da  Profª.  Cibele,  manifestando-se  favorável.  Não  houve 
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discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 2. Ordem do dia. 2.1 Calendário de 
Reuniões.  A Dauana  colocou  na  tela  o  calendário  com  as  datas  das  reuniões.  Não 
havendo discussão. Em votação. Aprovado por maioria. 2.3 Discussão sobre alternativas 
para  o  retorno  das  atividades  de  ensino  do  Departamento  de  Ciências  da 
Administração e disciplinas ofertadas em outros cursos.  O Profª. Pedro falou sobre 
algumas alternativas que estão sendo discutidas na UFSC, para o retorno gradativo das 
atividades, respeitando o distanciamento e as normas exigidas pela saúde. O Profº. Irineu 
explicou  que  as  discussões  começaram com uma comissão  da  reitoria  e  depois  com 
diretores dos centros, se estenderam ao Cun e vários setores da Universidade. No CSE foi 
formada uma comissão para sistematizar as propostas dos colegiados. Várias reuniões 
foram agendadas,  com toda a  comunidade do CSE,  para  que dia  dez de junho,  seja 
enviado um relatório para a reitoria. O Profº. Rogério questionou os meios de comunicação 
que estão sendo usados para gerenciar a crise da pandemia, na UFSC. O Profº. Rogério  
disse não estar de acordo com a comunicação informal que está sendo utilizada na UFSC 
e  solicita  uma  manifestação  dos  colegas.  A  Profª.  Andressa  concordou  com  o  Prof. 
Rogério, mas prefere focar em como serão desenvolvidas as atividades, caso voltem. A 
Profª. Andressa ressaltou que não será EAD, já que aulas através do EAD, são diferentes 
de aulas remotas. A Profª. Andressa falou que devem pensar em um calendário e também 
da  sua  experiência  com  o  Calendário  EAD.  A  Profª.  Andressa  falou  de  opções  de 
capacitação e que já está agendado para dia dezoito de junho, uma aula. O Profº. Irineu  
falou que é função do departamento capacitar os professores, mas quanto as decisões de 
como ministrar as disciplinas e reorganizar as aulas é função do colegiado do curso. A 
Profª.  Rebeca  falou  que  devem  ser  seguidas  as  decisões  institucionais  e  que  está 
preocupada com os prazos. O Profº. Raphael leu um documento elaborado pela comissão 
composta por representantes de todos os cursos. O Profº. Raphael falou dos pontos de 
convergência que foram levantados pelos colegiados dos cursos e um deles foi que não 
poderiam tratar cursos diferentes no mesmo bloco de ações, pois cada curso tem suas 
peculiaridades. O Profº. Raphael irá disponibilizar o documento para o departamento. A 
Profª. Joana disse que as principais coisas a serem feitas neste momento, é a interação 
com os alunos e o apoio a reitoria. O Profª. Pedro disse que todos terão que aguardar uma 
decisão das instâncias superiores e que está torcendo para que estas decisões sejam 
rápidas.  O  Profº.  Pedro  propôs  que  todas  as  sugestões,  feitas  pelos  professores  na 
reunião,  sejam  enviadas  a  chefia  até  segunda-feira,  para  serem  sistematizadas, 
disponibilizada  a  todos  os  colegas  e  depois  enviadas  a  direção  do  centro.  A  Profª.  
Andressa propôs que o departamento acompanhe a decisão do colegiado do curso. O 
Profº. Raphael leu o que a comissão acadêmica do CSE solicitou aos departamentos e o 
que o colegiado curso e do NDE decidiu. O Profº. Pedro colocou em votação, a proposta 
do departamento acompanhar a decisão do colegiado do curso. Aprovado por maioria. Não 
havendo nada mais a tratar deu-se por encerrada a reunião na qual eu Ana Paula Peres da 
Silva, lavrei a presente Ata.
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