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Ata da Reunião ordinária 354/2021 do Colegiado do Departamento de Ciências da 

Administração (22/07/2021). 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às quatorze horas e trinta minutos, por 1 

meio do sistema de Web Conferência, RNP, sob a Presidência do Profº. Pedro Antônio de Melo, 2 

reuniram-se os docentes: Allan Augusto Platt, Alexandre Moraes Ramos, Ani Caroline Potrich, 3 

André Luis da Silva Leite, Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Bernardo Meyer, Gabriela Gonçalves 4 

Silveira Fiates, Gerson Rizzatti Júnior, Joana Stelzer, Marcia Barros Sales, Marco Antônio de 5 

Moraes Ocke, Marcos Abilio Bosquetti, , Martin de La Martiniére Petroll, Raphael Schlickmann, 6 

Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, Renê Birochi, Ricardo Niehues Buss, Rogério Tadeu de O. 7 

Lacerda, Rosalia Aldraci Barbosa Lavarda, Rudimar Antunes da Rocha, Sérgio Luis Boeira e Taisa 8 

Dias. O discente Marcelo Gorges. Justificaram ausência: Claudelino Martins Dias Junior, Irineu 9 

Manoel de Souza, Marcos Baptista Lopez Dalmau e Marcus Vinicius Andrade de Lima. A docente 10 

Helena Kuerten de Salles Uglione, entrou na reunião às dezesseis horas e vinte minutos. Os 11 

docentes: Alexandre Marino, Marilda Todescat e Paulo Garrido encontram-se em Licença para 12 

tratamento de saúde. Os docentes Cibele Barsalini Martins e Maurício R. Serva de Oliveira estão em 13 

afastamento para Pós-Doutorado. A Profª Kellen da Silva Coelho encontra-se afastada para 14 

capacitação. O Prof° Mauricio Pereira está cedido a Prefeitura de Florianópolis. O Profº Pedro Melo, 15 

cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. 1. Informes: O Profº Pedro deu os seguintes 16 

informes: pedidos de materiais deverão ser enviados até a data de amanhã para o e-mail do CAD; fez 17 

o relato sobre os concursos que estão em andamento; informou sobre a aposentadoria da Profª 18 

Evelize. A Profª Rebeca falou sobre o desfalque de professores para orientar os alunos, na área de 19 

RH. O discente Marcelo, informou sobre a semana acadêmica e convidou os professores a 20 

acompanharem as atividades. 2. ORDEM DO DIA.  2.1 Aprovação das atas: 352 e 353. Não 21 

houve discussão. Em votação: Aprovado por unanimidade. 2.2 Consolidação do PAAD- Relator 22 

Profº Bernardo Meyer. O Profº Bernardo fez o relato do PAAD. Em discussão: A Profª Taísa pediu 23 

que fosse registrado em ata, a questão da licença capacitação e saúde do Profº Marino. O Profº 24 

Alexandre Marino encerrou sua licença saúde no dia 03/07/2021 e no dia 05/07/2021 entrou em 25 

licença capacitação. Em Votação: Aprovado por unanimidade. 2.3 Relatório de Pesquisa- Profº 26 

Ricardo Buss. a) atualização do projeto de pesquisa intitulado “diagnóstico dos principais desafios 27 

inerentes a implantação da gestão por competências no âmbito da gestão universitária” que tem 28 

como coordenador o professor Marcos Baptista Lopez Dalmau. O Profº Ricardo fez o relato do 29 

processo e se mostrou favorável à aprovação. Não houve discussão. Em votação: Aprovado por 30 

unanimidade. b) prorrogação do projeto de pesquisa intitulado “Alimentos bons, limpos e 31 

justos: ampliação e qualificação da participação da Agricultura Familiar brasileira no 32 

movimento Slow Food” que tem como coordenador o professor Renê Birochi. O Profº Ricardo fez o 33 

relato do processo e se mostrou favorável à aprovação. Não houve discussão. Em votação: Aprovado 34 

por unanimidade. c) aprovação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Estratégia 35 



Aberta articulada pelo gerente intermediário a partir da perspectiva da estratégia-como-36 

prática” que teve como coordenadora a professora Rosália Aldraci Barbosa Lavarda. O Profº 37 

Ricardo fez o relato do processo e se mostrou favorável à aprovação. Não houve discussão. Em 38 

votação: Aprovado por unanimidade. d) projeto de pesquisa intitulado “Práticas de Abertura da 39 

Estratégia Articuladas pelo Gerente Intermediário em Empresas de Base Tecnológica” que tem como 40 

coordenadora a professora Rosalia Aldraci Barbosa Lavarda. O Profº Ricardo fez o relato do 41 

processo e se mostrou favorável à aprovação. Não houve discussão. Em votação: Aprovado por 42 

unanimidade. 2.4 Relatório de Extensão - Janeiro/Junho 2021- Profº Marco Antônio Ocke. O 43 

Profº Marco fez o relato do processo e se mostrou favorável a aprovação. Não houve discussão. Em 44 

votação: Aprovado por unanimidade. 2.5 Encaminhamento de relatórios de extensão em atraso. 45 

Profº Marco Antônio Ocke. O Profº Marco Antônio Ocke fez o relato a pedido e se mostrou 46 

favorável à aprovação do processo. Não houve discussão. Em votação: Aprovado por unanimidade. 47 

2.6 Comissão para planejamento das atividades do LIG. O profº Pedro comunicou que o LIG 48 

estava sem coordenação, pois a Profª helena solicitou seu desligamento, devido as muitas atribuições 49 

que lhe foram designadas. O Profº Pedro informou que o LIG tem uma série de atividades e portanto, 50 

entendeu que o melhor seria a criação de uma comissão que fizesse o planejamento das atividades do 51 

LIG.O Profº Pedro solicitou a manifestação dos professores que tivessem interesse em participar da 52 

comissão do LIG. Os Profºs Rogério Lacerda, Bernardo e Andressa se prontificaram a fazer parte da 53 

comissão. O Profº Pedro solicitou a indicação de discentes para compor a comissão. O discente 54 

Marcelo enviará as indicações para o CAD. 2.7 Processo nº 23080.019782/2021-46 Professor 55 

Voluntário- PPGA. Relator Profº André Luis Leite. O Profº André fez o relato e se mostrou 56 

favorável ao serviço de professor voluntário. Não houve discussão. Em votação: Aprovado por 57 

unanimidade. 2.8 Processo nº 23080.028667/21-62 - Criação do Laboratório de Inteligência em 58 

Negócios e Análise de Dados - LINDA. Relatora: Profª Gabriela Fiates. A Profª Gabriela fez o 59 

relato do parecer e destacou alguns pontos que precisavam ser esclarecidos. Em discussão: A Profª 60 

Joana questionou sobre qual seria criar a responsabilidade para o departamento, quanto a criação do 61 

LINDA. O Profº Sérgio enfatizou que o assunto era complexo e deveria ser tratado em reunião como 62 

pauta única. O Profº Alexandre Ramos solicitou a retirada do assunto, da pauta. Foi baixado uma 63 

diligência, para que o processo fosse novamente instruído. 2.9 Validação interna e aprovação, do 64 

posicionamento e perfil do egresso do curso de Administração. Relatora: Professora Andressa 65 

Sasaki Vasques Pacheco. A Profª Andressa fez a apresentação dos slides. Em discussão: Os 66 

professores parabenizaram a comissão e deram suas contribuições. Alguns comentários e 67 

contribuições foram feitas, com destaque a importância de que fossem consideradas as diversas áreas 68 

de atuação do futuro egresso, tanto em organizações públicas quanto em organizações privadas (com 69 

e sem fins lucrativos) e que o documento apresentado pela comissão devesse fazer esse ajuste, pois 70 

da forma como estava colocado na primeira parte do documento parecia haver uma ênfase nas 71 

organizações empresariais. A comissão informou então, que para evitar dúvidas faria o ajuste no 72 

documento de modo a deixar isso bem claro. Também se ressaltou a importância que deveria ser 73 

dada à formação humanista, que a comissão informou que já decorria de contribuições colhidas com 74 

os professores durante a elaboração do documento. Em discussão: Aprovado por unanimidade. Nada 75 

mais havendo a ser discutido, eu Ana Paula Peres da Silva, lavrei a presente Ata. 76 


