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Ata da Reunião ordinária 357/2021 do Colegiado do Departamento de Ciências da 
Administração (27/09/2021).

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, às quatorze horas e trinta minutos, 
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 Luis  da Silva Leite,  Ani Caroline  Potrich, 
Bernardo  Meyer, Claudelino  Martins  Dias  Junior, Gabriela  Gonçalves  Silveira  Fiates,  Gerson 
Rizzatti Júnior, Helena Kuerten de Salles Uglione, Joana Stelzer, Kellen da Silva Coelho,  Marcia 
Barros Sales, Marco Antônio de Moraes Ocke, Marcos Abilio Bosquetti, Mario de Souza Almeida, 
Martin  de  La  Martiniére  Petroll,  Raphael  Schlickmann,  Renê  birochi,  Ricardo  Niehues  Buss, 
Rogério Tadeu de O. Lacerda, Rosalia Aldraci Barbosa Lavarda, Rudimar Antunes da Rocha, Sérgio 
Luis Boeira e Taísa Dias. Justificaram ausência: Irineu Manoel de Souza, Rebeca de Moraes Ribeiro 
de Barcellos, Marcus Vinicius Andrade de Lima e Marcos Baptista Lopez Dalmau. Os docentes: 
Andressa  Sasaki Vasques  Pacheco  e  Alexandre  Marino  Costa,  encontram-se  afastados  para 
capacitação.  A  docente  Marilda  Todescat  encontra-se  em licença  para  tratamento  de  saúde.  Os 
docentes Cibele Barsalini Martins 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 parabenizou o Profº 
Marcos Dalmau pela titulação de professor titular. O Profº Pedro informou sobre a admissão da nova 
professora do CAD, a  Profª  Ana Luiza  Paraboni.  O Profº  Pedro informou sobre a  situação dos 
concursos. O Profº Pedro informou sobre a portaria 406/2021/GR/UFSC, que fala sobre a fase de 
preparação para o retorno presencial. A TAE Ana Paula Peres informou sobre a vistoria nas salas dos 
professores. O Profº Renê informou sobre a reunião do colegiado do PPGA e solicitou que todos os 
membros  do  colegiado  compareçam,  para  que  o  quórum não  seja  prejudicado.  A  Profª  Helena 
comunicou que o prazo para que os alunos postassem os trabalhos no repositório da BU, terminou na 
sexta-feira e que os TC devem ter a assinatura digital dos orientadores para que os alunos não postem 
trabalhos diferentes dos que foram aprovados pelos orientadores. A profª Helena informou que dia 
quatro  de  outubro  será  lançado  o  edital  do  prêmio  Nader  e  convidou  os  colegas  que  tiverem 
interesse, a participarem da banca. O Profº Raphael informou que a comissão do novo currículo, se 
reuniu e pode ouvir as sugestões dos professores do curso, quanto a reformulação do currículo do 
curso de Administração. O Profº Raphael solicitou aos professores que ainda não enviaram os planos 
de  ensino,  que  enviem.  O  Profº  Rogério  Lacerda  falou  que  a  comissão  de  planejamento  das 
atividades do LIG, se reuniu para definir quais seriam as diretrizes para o uso do espaço. O Profº 
Rogério falou sobre a criação de uma comissão de curadoria para definir se os projetos estão de 
acordo com o propósito do espaço e colocou o assunto para discussão dos membros do colegiado.  A 
Profª Helena lembrou que o LIG era usado para realização de bancas, pois somente o auditório do 
CAD, não era suficiente e sugeriu que fosse analisada a possibilidade de abrir uma exceção no caso 
das  bancas.  A  Profª  Taísa  sugeriu  que  este  assunto  voltasse  a  pauta  somente  após  termos  a 
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visualização de como ficarão os espaços físicos. O Profº Rogério Lacerda explicou que o assunto foi 
colocado nos informes, justamente para que houvesse contribuições e que a comissão tem o prazo de 
sessenta dias para fazer o relatório.  O Profº Pedro sugeriu que fosse feito um levantamento dos 
espaços do CAD e criada uma comissão para avaliar como será utilizado o espaço físico do CAD. O 
Profº Rudimar informou que tem as plantas baixas dos prédios e pode dispor para a comissão de 
espaço físico. Em Votação: aprovado por unanimidade.  2. ORDEM DO DIA.  2.1 Aprovação da 
Ata 356. Não houve discussão. Em votação: Aprovado por unanimidade. 2.2 Aprovação do PAAD 
2021.2- Relator: Profº Bernardo Meyer. O Profº Bernardo agradece a comissão que ajudou na 
elaboração  do PAAD. O Profº  Bernardo começa a  apresentação  da planilha  do PAAD. A Profª 
Rosália questionou se todas as horas de Pós- graduação deveriam ser colocadas no PAAD. O Profº 
Bernardo explicou, que todas as comissões em que a Profª participar, devem ser colocadas o PAAD. 
Em votação: Aprovado por unanimidade. 2.3 Relatórios de Pesquisa. Relator: Profº Ricardo Buss. 
A Profª Ani relatou no lugar do professor Ricardo que está em licença capacitação. a) prorrogação do 
projeto  de pesquisa intitulado  “Alimentos  bons,  limpos e  justos:  ampliação e qualificação da 
participação  da  Agricultura  Familiar  brasileira  no  movimento  Slow  Food” que  tem  como 
coordenador o professor Renê Birochi. O relator se mostrou favorável a aprovação. Em votação: 
Aprovado  por  unanimidade.  b)  a  aprovação  do  cancelamento  do  projeto  de  pesquisa  intitulado 
“Surfonomics  Medewi  -  Indonesia” que  teve  como  coordenador  o  professor  Marcos  Abílio 
Bosquetti.  O relator se mostrou favorável a aprovação. Em votação: Aprovado por unanimidade. c) 
projeto  de  pesquisa  intitulado “Desenvolvimento  do  Turismo  de  Bicicleta” que  tem  como 
coordenador o professor Marcos Abilio Bosquetti.  O relator se mostrou favorável a aprovação. Em 
votação:  Aprovado por unanimidade.  d) parecer  do projeto de pesquisa intitulado  “Simula 4.0 - 
Simulação como Instrumento de Capacitação na Gestão Industrial” que tem como coordenador 
o professor Claudelino Martins Dias Júnior.   .   O relator  se mostrou favorável a aprovação. Em 
votação: Aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a ser discutido, eu Ana Paula Peres da 
Silva, lavrei a presente Ata.
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