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Administração (11/08/2020).

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas, por meio do sistema de Web 
Conferência, RNP,  sob a Presidência do Prof. 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, Marcus  Vinícius  Andrade  de  Lima,  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, 
Rudimar Antunes da Rocha,  Sérgio Luis  Boeira e  o discente Luiz Fernando Teixeira  Britto. Os 
docentes: Evelize Welzel, Marilda Todescat e Rolf Hermann Erdmann encontram-se em Licença de 
Saúde.  As  professoras:  Rosalia  Aldraci  Lavarda  e  Taisa  Dias  estão  em  afastamento  para  Pós-
Doutorado.  Justificou  ausência  o  Professor  Marcos  Dalmau  por  estar  sem internet. O professor 
Maurício  Serva  encontra-se  de  férias.  O  Prof.  Mauricio  Pereira  está  cedido  a  Prefeitura  de 
Florianópolis.  O  Presidente,  Professor  Pedro  Melo,  cumprimentou  a  todos  e  declarou  aberta  a 
reunião. 1. Informes: O Prof. Pedro desejou as boas-vindas ao professor Renê que retornou do seu 
Pós-Doc e reforçou a  ideia  de  reunir  os  professores  para  escutar  o  resultado das  pesquisas  dos 
colegas do Departamento que saíram para Pós-Doc. O presidente da reunião, professor Pedro Melo, 
lembrou que todos devem votar e se caso algum colega precisar sair no momento da votação, deve 
comunicar.  A professora Helena informou que participou da reunião do Colegiado do Curso de 
Sistemas  da  Informação,  onde ela  é  membro,  sendo aprovada  nessa  reunião,  a  transferência  da 
disciplina que o prof. Rogério Nunes ministra de código CAD para código SIN. O professor Raphael 
realizou alguns informes: a)  informou que no dia 30 enviou um e-mail  para o Departamento de 
Ensino/PROGRAD fazendo alguns questionamentos, entre eles a questão do direito de imagem e que 
na mesma semana foi divulgado um vídeo esclarecendo algumas dúvidas; b) sobre a questão da 
menção “P”, o DEN informou que será normatizado pela câmara de graduação; c) sobre o estágio 
não obrigatório durante a pandemia, no que diz respeito a responsabilidade do orientador, em saber 
se  os  orientandos  estão  cumprindo  as  medidas  sanitárias,  porém o  DEN  respondeu  que  estava 
encaminhando o questionamento ao departamento de estágios; d) o período de ajuste de matrículas 
num primeiro momento teriam duas fases, uma que começaria dia 19/08 e um período de ajuste que 
ocorreria na primeira semana de aula. No entanto, a câmara de graduação aprovou num primeiro 
momento, mas precisa ser aprovado ainda pelo CUN, que haverá um único período de matrícula do 
dia 31/08 a 04/09 e que deverá ser feito diretamente com a coordenação do curso, isso significa que 
cada disciplina só saberá o número exato de alunos na sua disciplina após processar a matrícula; e)  
os que tiverem interesse nos materiais do EaD, devem entrar em contato com o prof. Fred por e-mail; 
f)  a  coordenação  do  curso  fez  uma live  com os  estudantes  na  última  quinta-feira  esclarecendo 
dúvidas sobre como será o retorno às aula. O professor Raphael parabenizou o professor Irineu pela 
aprovação do Regimento do CSE, uma vez que isso impacta no Regimento do Departamento e agora 
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o Colegiado do Curso tem 180 dias para elaborar o seu regimento. Agradeceu também as professora 
Andressa, Helena e Ani por se disporem em avaliar mais planos de ensino do que aqueles que já 
haviam sido distribuídos. A professora Andressa informou que o Academy está organizando várias 
lives sobre empreendedorismo e inovação. O representante discente Luiz Fernando informou que o 
Centro  Acadêmico  está  participando  do  projeto  de  Comissão  de  Ações  Voluntárias  do  CSE e 
também do projeto sobre redução de distâncias durante o período de ensino remoto. Informou ainda 
que,  o  CAAD desenvolveu um projeto  de extensão  com auxílio  da  professora Andressa com o 
objetivo  de  que  cada  matéria  tenha  um  ou  dois  alunos  responsáveis  pela  gravação  da  aula  e 
disponibilize no google drive com autorização do professor, e também, que o CAAD está elaborando 
um documento jurídico, onde o aluno assina que não vai divulgar de maneira comercial a aula do 
professor e um outro documento para ser assinado pelo professor, permitindo que a aula seja gravada 
e os alunos receberiam horas complementares para fazer essa gravação. O professor Marcus Vinicius 
informou que o professor Ricardo Buss irá participar do webinar organizado pelo PNAP com o tema 
logística.  A professora Joana falou da preocupação que ela tem com a responsabilidade que esse 
grupo de alunos vai assumir de gravar e divulgar imagem, pois é algo bem significativo. O professor 
Irineu informou que Colegiado do Conselho do Centro fez um encaminhamento para Câmara de 
Graduação com relação aos pontos que foram discutidos na última reunião do Conselho, sendo eles: 
a) considerar neste período excepcional o funcionamento de turmas com menos de 12 alunos; b) 
considerar que a carga horária para formação para completar a carga horária mínima de 8h/a em 
casos excepcionais, c) considerar a alocação de mais de um professor em turmas maiores; d) solicitar 
que os Centros sejam informados sobre o status do atendimento das necessidades de acesso à internet 
e  de  equipamentos  antes  do  início  do  semestre,  e)  solicitar  que  o  ajuste  de  matrícula  seja 
automatizado pela SETIC. O professor Irineu falou ainda sobre o projeto de ações solidárias e de que 
forma os professores que tiverem interesse podem ajudar. Também informou que será designado um 
relator para o regimento do CAD, já que o regimento do Centro já foi aprovado.  2. Relatórios de 
Pesquisa – Relator Prof.º Ricardo Buss. O professor Ricardo relatou: a) parecer da participação da 
professora Márcia Barros de Sales no projeto de pesquisa intitulado “Acessibilidade e Inclusão no 
Ensino Superior” que tem como coordenadora a professora Márcia Barros de Sales do Departamento 
de Ciências da Administração. A participação está prevista para o período 01/09/2020 à 31/08/2022; 
b) parecer da aprovação do relatório final de pesquisa da participação da professora Márcia Barros 
de Sales no projeto de pesquisa intitulado “Tecnologias de Informação e Comunicação: Promovendo 
a Inclusão Digital  e Acessibilidade” que teve como coordenadora a professora Márcia Barros de 
Sales do Departamento de Ciências da Administração. A participação foi prevista para o período 
01/08/2016 a 01/09/2020; c) parecer da aprovação do relatório final de pesquisa da participação da 
professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco no projeto de pesquisa intitulado “Gestão acadêmica: 
evasão, permanência e egressos” que teve como coordenadora a professora Andressa Sasaki Vasques 
Pacheco do Departamento de Ciências da Administração. A participação foi prevista para o período 
01/08/2017 a 01/08/2020. Colocado em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade os pareceres 
do Relator. 3. PAAD 2020.1 – Em tempos de Pandemia. Relator profº. Bernardo Meyer. O relator 
expôs a planilha com os dados do PAAD 2020.1 – Pandemia, que a comissão do PAAD elaborou, de 
forma que cada professor pudesse se manifestar caso houvesse alguma inconsistência. Colocado em 
votação.  O Colegiado aprovou por unanimidade o parecer  do Relator.   4.  Planos de Ensino  – 
Relator Profº. Raphael Schlikmann. O relator leu o parecer informando que cada professor ficou 
responsável por analisar em média dois planos de ensino e que até a presente data estão aptos para 
aprovação 45 planos de ensino. Destacou que os 45 planos de ensino foram redimensionados pelos 
professores seguindo as orientações do colegiado e NDE do curso de Administração (ouvido o CAD) 
e observadas as legislações pertinentes. Além disso, os planos foram devolvidos e ajustados pelos 
professores do Departamento.  O relator também sugeriu que fosse agendada uma nova data para 
apreciação  dos  demais  planos  de  ensino.  Colocado  em  votação.  O  Colegiado  aprovou  por 
unanimidade  o  parecer  do  Relator.  Foi  agendada  uma  nova  reunião  extraordinária  para  o  dia 
13/08/2020 às 16h para discussão e aprovação dos planos de ensino faltantes e todos concordaram. 
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Não havendo nada mais a tratar deu-se por encerrada a reunião na qual eu Dauana Berndt Inácio, 
lavrei a presente Ata.
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