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Ata da Reunião ordinária 371/2022 do Colegiado do Departamento de Ciências da 

Administração (01/09/2022). 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, por meio do sistema 1 

de Web Conferência, RNP, sob a Presidência do Profº. Pedro Antônio de Melo, reuniram-se os 2 

docentes Alexandre Marino Costa, Alexandre Moraes Ramos, Allan Augusto Platt, Ana Luiza 3 

Paraboni, André Luis da Silva Leite, Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Bernardo Meyer, Cristiano 4 

Tolfo, Gabriela Gonçalves Silveira Fiates, Gerson Rizzatti Júnior, Helena Kuerten de Salles Uglion, 5 

Joanna Stelzer Kellen da Silva Coelho, Larissa kvitko, Leandro Dorneles dos Santos, Marcia Barros 6 

Sales, Marcos Baptista Lopez Dalmau, Marcus Vinicius Andrade de Lima, Mario de Souza Almeida, 7 

Maurício Roque Serva de Oliveira, Paulo Otolini Garrido, Pedro Antônio de Melo, Raphael 8 

Schlickmann, Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, Ricardo Niehues Buss, Rogério Tadeu de 9 

Oliveira Lacerda, Rosália Aldraci Barbosa Lavarda, Sérgio Luis Boeira, Taísa Dias e as discentes 10 

Bruna Macieira de Oliveira Schneider e Ellen Morato de Lima. Nesta data, os profs. Claudelino 11 

Martins Dias Junior, Marco Antônio de Moraes Ocke e Marcos Abilio Bosquetti encontram-se em 12 

afastamento para pós-doutorado, o prof. Maurício Fernandes Pereira está cedido a Prefeitura de 13 

Florianópolis e a profª Ani Caroline Potrich encontra-se de férias. Justificou a ausência o prof. Renê 14 

Birochi. Dado o quórum suficiente, sob a presidência do prof. Pedro Antônio Melo, deu-se início à 15 

sessão. 01. INFORMES: A aluna Bruna Macieira, representante discente, convidou às/aos 16 

professoras/es a participarem do Circuito de Palestras organizado pelo Centro Acadêmico de 17 

Administração no Dia do Administrador. Com a palavra, o prof. Ricardo solicitou que os relatórios 18 

finais de projetos de pesquisa dos docentes como ponto de pauta. A solicitação foi colocada em 19 

votação e foi aprovada por unanimidade, quando foi deliberado que o item fosse movido para o final 20 

da pauta. 02. ORDEM DO DIA.  2.1 Aprovação das Atas n° 369 e n° 370 . Aberta a discussão, a 21 

profª. Taisa solicitou que a ata n° 370 fosse retificada para que constasse que estava de férias. 22 

Colocadas em votação contemplando a solicitação da profª Taisa, as atas foram aprovadas por 23 



maioria. 2.2 Contratação da candidata aprovada Talita Floriano dos Santos, 2° colocada no 24 

Concurso do Campo de Conhecimento em Administração da Produção (Edital n° 25 

121/2019/DDP – Processo 23080.062478/2019-02), na vaga da profª Marilda Todescat. De posse 26 

da palavra, o prof. Pedro esclareceu que a decisão de convocar a profª Talita já havia sido tomada 27 

pelo colegiado anteriormente, mas, o Colegiado precisava registrar tal decisão em ata apara fins de 28 

contratação. Após os esclarecimentos, abriu-se a discussão e seguiu-se a votação, na qual a 29 

contratação da profª Talita foi aprovada por unanimidade. 2.2 Relatórios de Pesquisa. Relator: 30 

Prof. Ricardo Niehues Buss.  a) Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Ergonomia, 31 

Acessibilidade, Inclusão e Segurança do Trabalho” que tem como coordenadora a professora 32 

Márcia Barros de Sales. O Profº Ricardo fez o relato e se mostrou favorável à aprovação da 33 

prorrogação do projeto. Não houve discussão e após ser colocado em votação, foi aprovado por 34 

unanimidade. b) Atualização do projeto de pesquisa intitulado “Estudos para a Consolidação do 35 

Projeto do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo da Porção Continental da Região 36 

Metropolitana de Florianópolis” que tem como coordenador o professor Bernardo Meyer. O Profº 37 

Ricardo fez o relato e se mostrou favorável à aprovação do relatório final do projeto. Não houve 38 

discussão e após ser colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.  c) Prorrogação do projeto 39 

intitulado “Dei Unfollow”: o desapego dos seguidores à marca humana dos influenciadores 40 

digitais na (falta de) qualidade do relacionamento no Instagram” que tem como coordenador o 41 

professor Martin de La Martiniere Petroll. O Profº Ricardo fez o relato e se mostrou favorável à 42 

aprovação da atualização do projeto. Não houve discussão e após ser colocado em votação, foi 43 

aprovado por unanimidade.  d) Aprovação do relatório final de pesquisa do projeto intitulado 44 

“Construir um framework para a gestão da evasão de cursos de graduação” que teve como 45 

coordenadora a professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco. O Profº Ricardo fez o relato e se 46 

mostrou favorável à aprovação do relatório final do projeto. Não houve discussão e após ser 47 

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. e) Aprovação do relatório final de pesquisa do 48 

projeto intitulado “Ergonomia, Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior” que teve como 49 

coordenadora a professora Marcia Barros de Sales. Não houve discussão e após ser colocado em 50 

votação, foi aprovado por unanimidade. f) Aprovação do relatório final de pesquisa do projeto 51 

intitulado “Novas Práticas na Administração Pública e os seus Desafios – 2a etapa” que teve 52 

como coordenador o professor Bernardo Meyer. Não houve discussão e após ser colocado em 53 

votação, foi aprovado por unanimidade. g) Participação do projeto de pesquisa intitulado “Estudos 54 

na área de Responsabilidade Social Universitária orientados para a compreensão dos impactos 55 

da terceira missão social” que tem como coordenadora a professora Larissa Kvitko. Não houve 56 

discussão e após ser colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. A presente ata foi 57 

aprovada nesta reunião. Não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, 58 



Carlos Alberto do Espírito Santo Júnior, lavrei a presente ATA, que vai por mim e pelo presidente da 59 

reunião assinada. Florianópolis, 01 de setembro de 2022. 60 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto do Espírito Santo Júnior 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pedro Antônio Melo 
Chefe do Departamento de Ciências da Administração  

Portaria nº 1783/2020/GR, de 14 de dezembro de 2020 
 

 

 

https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2020/12/BO-UFSC_16.12.2020.pdf

		2022-09-05T10:30:15-0300


		2022-09-05T10:34:41-0300




