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ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020.
Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, reuniu-se ordinariamente o
Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAdm), na sala virtual online:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conferencias-cse, Presidida pelo Prof. Dr. Rudimar Antunes da Rocha,
com a presença dos conselheiros docentes Doutores: André Luís da Silva Leite, Ani Caroline Grigion Potrich,
Bernardo Meyer, Cibele Barsalini Martins, Claudelino Martins Dias Junior, Eloise Helena Livramento
Dellagnelo (PSV não conseguiu assinar), Gabriela Gonçalves Silveira Fiates, Hans Michael van Bellen, Helena
Kuerten de Salles Uglione (não conseguiu assinar), Irineu Manoel de Souza, Marcus Vinicius Andrade de Lima,
Newton Carneiro Affonso da Costa Junior (PSV), Pedro Antônio de Melo (não conseguiu assinar), Renê
Birochi, Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda, Rudimar Antunes da Rocha e Sérgio Luís Boeira e, dos
representantes discentes: Ana Maria Simões Ribeiro, Marcelo Lisboa Pereira (suplente), Janaina Gularte
Cardoso (não conseguiu assinar a Ata), Karoline Fiori (suplente), Lourenço Kawakami Tristão, Roberta de
Souza Matos (suplente), Rafaela Escobar Burger, Mayara Lúcia Bernardes (suplente), Sílvio de Freitas Barboza
e Fernanda Silva Teodoro (suplente). O Presidente justificou a ausência dos professores: Alexandre Marino
Costa (reunião da Prograd), Andressa Sasaki Vasques Pacheco (Reunião Projeto de Extensão), José Alonso
Borba, Lauro Francisco Mattei, Marcos Baptista Lopez Dalmau, Marilda Todescat (em licença), Martin de La
Martinière Petroll, Mauricio Fernandes Pereira (cedido a outro órgão público), Mauricio Roque Serva de
Oliveira (capacitação), Rogério João Lunkes (em licença), Rosalia Aldraci Barbosa Lavarda (em licença) e Rolf
Hermann Erdmann (em licença para tratamento de saúde). O Presidente constatou que havia quórum com a
presença de vinte e dois (20) conselheiros votantes e deu por aberta à sessão da 231ª Reunião Ordinária do
Programa de Pós-Graduação em Administração. Ele deu as boas-vindas aos representantes do Colegiado Pleno
do PPGA e lembrou os 3 (três) meses de aguardo de retorno das atividades didáticas do semestre 2020-1.
Salientou os pontos da Pauta desta reunião: ITEM I aprovação das Atas da 227ª R.O. e 230 R.O.; ITEM II
Substituição da Coordenação Pro Tempore; ITEM III Avaliação e adequação do PPGAdm ao calendário
suplementar excepcional estabelecido na RN 140/2020/CUn; ITEM IV O calendário e as disciplinas de 2020-1;
ITEM V Período de matrículas, Nº de vagas e a tecnologia remota. Ao iniciar a reunião solicitou a retirada do
Item I da Pauta referente às aprovações das Atas das R.O. 227ª e 230ª e solicitou para os informes serem
abordados no final desta reunião e foram aceitos pelo colegiado. Assim, ingressou no ITEM II Substituição na
Coordenação Pro Tempore. O presidente realçou a urgência desta decisão, por problemas de saúde decorrente
de estar tratando uma labirintite e acrescentou que com retorno deste assunto à reunião do colegiado é possível
que surjam nomes para continuar a gestão do Programa e especial por desafios emergentes ao PPGAdm, tais
como Dinter e Projetos para o CNPq. A profa. Dra. Helena Uglioni solicitou a palavra para destacar a
possibilidade do surgimento de uma chapa, bem como a sugestão do Prof. Dr. Rogério Lacerda em se implantar
a administração compartilhada, pois vê como interessante essa alternativa de gestão. A presidência disse que
essa proposta precisa ser avaliada e exigirá mudança no Regimento Interno do PPGAdm. O Prof. Dr. Pedro
Melo pediu a palavra e destacou sua dúvida sobre esta proposta e disse que seria interessante surgir nomes para
continuar gestão Pro Tempore, mas que será necessário o apoio do CSE para a continuidade das questões
técnicas com servidor para dar o apoio a Coordenação e se evitasse uma ruptura no trabalho até o momento
executado que poderá trazer problemas futuros. Lembrou que já foi feito uma coalisão para a gestão do EaD e
Coordenação do CAD, mas os resultados não foram bons. Na sequência o Prof. Dr. Irineu de Souza destacou o
esforço do CSE para trazer um servidor para o PPGAdm, por meio de reuniões e envios de SPA à
PRODEGESP, mas com a pandemia essa solução ficou complexa. Completou com a informação de que há um
servidor com interesse na remoção para o CSE. Para isso, será preciso que a PRODEGESP defina a forma dessa
remoção. O presidente reforçou a necessidade dos docentes se integrarem na gestão do PPGAdm. O Prof. Dr.
Irineu de Souza sugeriu a formação de uma comissão para solucionar a gestão ao Programa, ficando composta
dos Professores Irineu de Souza, Renê Birochi, Helena Uglioni e Coordenador Pro Tempore, sob a presidência
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do Prof. Dr. Irineu. A proposta da comissão foi à votação e aprovada por Unanimidade. Diante disso, a
Presidência ingressou no ITEM III Avaliação e adequação do PPGAdm ao calendário suplementar excepcional
estabelecido na RN 140/2020/CUn. A presidência destacou que foram selecionados os pontos críticos da
referida resolução para debates e encaminhamentos. Realçou que o calendário oficialmente reiniciará no dia 31
de agosto de 2020 e destacou que abriria o período de matrícula e cancelamento dos alunos no site do PPGAdm.
A presidência sublinhou o Art. 21, onde se tem que as disciplinas, turmas, atividades formativas e de pesquisa
são decisões específicas dos colegiados do curso de pós-graduação. Destacou que somente a disciplina Teorias
de Marketing ainda não tinha sido confirmada pelo Prof. Dr. Martin Petroll e que as outras disciplinas iniciadas
em 02 de março estão confirmadas e à nova oferta de disciplina Sociologia Econômica, Prof. Dr. Renê Birochi.
O Prof. Dr. Rogério Lacerda pediu a palavra e perguntou: Como ficará o segundo semestre de 2020? A
presidência repassou a palavra ao Prof. Dr. Irineu Souza responder o questionamento por ser membro do CUn.
Ele explicou que o CUn definiu apenas o semestre 2020-1 e que o semestre 2020-2 será definido no futuro. A
presidência realçou aos representantes discentes informarem aos seus colegas que fazem a Estágio Docência
acompanharem o site para verem a necessidade ou não de nova matrícula ou cancelamento, bem como ser
possível a matricula de novos discentes nesta disciplina. A Prof. Dra. Gabriela Fiates solicitou a voz para
lembrar que as atividades formativas também correspondem aos cursos utilização das ferramentas disponíveis
para as aulas remotas, sendo confirmada essa atividade pela presidência. Na sequência a presidência realçou o
parágrafo único do art. 21 RN 140. A Profa. Dra. Eloise Helena e o Prof. Dr. Irineu Souza advertiram que a
desistência de aluno em disciplina obrigatória não exige a oferta destas disciplinas no semestre subsequente, isto
é, somente haverá obrigatoriedade de oferta no semestre subsequente se a disciplina for cancelada pelo docente.
Foi questionado pelo representante discente Lourenço Tristão sobre a necessidade de nova matrícula dos alunos
nas disciplinas e se haveria inscrição de novos alunos, a presidência disse que até aquele momento tudo indicava
que sim e que não haveria prejuízo para os novos alunos, pois o semestre 2020-1 recomeçaria no dia 31 de
agosto 2020. O doutorando Lourenço Tristão complementou, pedindo que os alunos que se matricularem agora
nas disciplinas iniciadas em março não sejam prejudicados pelas 2 (duas) semanas de aula já ministradas. O
Prof. Dr. Irineu Souza chamou atenção para o fato de matrícula, cancelamento e ajustes de matrículas aprovados
no CUn. A Profa. Dra. Cibele Martins pediu a palavra para destacar que o Prof. Dr. Martin Petroll tem o
interesse de continuar sua disciplina nas terças-feiras. O presidente disse que aguarda a decisão do Prof. Dr.
Martin Petroll sobre a continuidade de sua disciplina. Na sequência a presidência dos trabalhos destacou o art.
22 (RN 140), quanto às disciplinas teóricas serem online no período de vigência do calendário suplementar e
realçou que os Programas de Pós-Graduação poderão ampliar no número de turmas de 2020-1 e o número de
vagas nas disciplinas iniciadas em março. O representante do colegiado Lourenço Tristão disse que é importante
que os docentes das disciplinas em curso oferecerem mais vagas nas suas disciplinas. Sobre o Art. 23, o
presidente pediu atenção nos casos de disciplinas práticas e conceito P, sendo complementado pelas palavras do
Prof. Dr. Irineu Souza em especial devido a disciplina do Prof. Dr. Renê Birochi que, geralmente, tem
atividades práticas, quando o referido professor destacou neste caso não haverá aulas práticas. O presidente
destacou o Art. 25 que trata do plano de ensino das disciplinas que deve ser redimensionado e ajustado ao
calendário suplementar, mantendo as mesmas características dos componentes curriculares. A presidência
acrescentou para que todos os docentes assistirem o vídeo que está no site da UFSC sobre direito autorais e de
imagem. A presidência chamou atenção que os docentes das disciplinas deverão disponibilizar os materiais aos
alunos e complementou com o período de ajuste necessário para o reinício do semestre 2020-1 e salientou que,
em caráter excepcional, será permitido trancamento de disciplinas sem prejuízo ao aluno, mesmo aqueles
ingressantes em 2020. Levantada a interrogação sobre a obrigatoriedade de oferta de disciplina obrigatória no
período seguinte, alertou a Profa. Dra. Gabriela Fiates que o texto traz “nos períodos seguintes”, com a
concordância interpretativa do colegiado. Os Artigos de 27 a 34 foram esclarecidos onde os alunos regularmente
matriculados em março não precisarão refazer a rematrícula. Com as palavras dos docentes do colegiado: Eloise
Helena, Gabriela Fiates, Hans Michael, Irineu Souza e Pedro Melo ficou evidente que o tipo de modalidade que
será adotada é decisão de cada professor, sendo alertado que, no mínimo, deve ter 1 (uma) aula síncrona. A
representante discente doutoranda Ana Simões realçou sua preocupação com avaliação síncrona, devido às
particularidades dos alunos neste instante de Covid-19. A maioria dos docentes de disciplinas 2020-1 utilizará,
tanto a modalidade síncrona quanto a assíncrona. Na sequência, o presidente do colegiado ingressou no ITEM
IV. Ele realçou que estão mantidas as disciplinas iniciadas em março e que foi acrescida a disciplina Sociologia
Econômica, mas que aguarda a manifestação do Prof. Dr. Martin Petroll. O Prof. Dr. Silvio Cário destacou que
em sua disciplina há possibilidade de novas matrículas. O prof. Dr. Renê Birochi destacou a necessidade de
divulgação da sua disciplina. A representante discente doutoranda Mayara Bernardes realçou que como há
possibilidade dos alunos cancelarem matrícula que também haja oportunidade deles seminários de tese e de
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dissertação para manterem o vínculo com o programa, bem como à matrícula nas disciplinas iniciadas em março
de 2020-1. A Profa. Eloise Helena, Profa. Gabriela Fiates, Prof. Sílvio Cário e Prof. Maurício Serva disseram
que suas disciplinas são obrigatórias, por isso acreditam que todos os alunos já se matricularam. Por sua vez, o
Prof. Dr. Irineu de Souza ofereceu novas vagas. ITEM V a presidência destacou que o período de matrícula será
divulgado no site do PPGAdm. Complementou a reunião ingressando em Outros Assuntos. Solicitou se a Profa.
Dra. Gabriela Fiates tinha informações complementares sobre o projeto DINTER-PPGAdm/IFAM e foi
respondido pela referida conselheira que não havia fato novo. Na sequência o Prof. Dr. Irineu de Souza destacou
que está trabalhando na definição do espaço físico do CSE. Em relação ao Projeto CNPq, a Profa. Dra. Ani
Potrich destacou que houve a mudança de data de envio dos projetos, passando para o dia 18 de setembro de
2020. A representante discente doutoranda Mayara Bernardes solicitou informações complementares sobre a
“bolsa declaratória” que limita que alguns alunos recebam acréscimo de tempo nas Bolsas DS-CAPES. O
presidente do colegiado disse que buscará informações complementares, sobre os 5 (cinco) casos de bolsas não
contempladas no período de ampliação de bolsa. O presidente consultou a Profa. Cibele Martins para saber se a
“bolsa declaratória” dos alunos ingressantes em 2019, pois não tem essa informação detalhada. A profa. Dra.
Cibele Martins disse que é função da secretaria do PPGAdm buscar as informações, pois é responsabilidade da
Secretaria esse controle. Acrescentou realçando que as Bolsas não são lançadas pela coordenação, inclusive por
ser assunto da Secretaria tratar com a PROPG. Até porque a Coordenação não lança as “bolsas” na Plataforma
Sucupira, sendo trâmite da Secretaria com a PROPG, pois quem faz o encaminhamento dos documentos com a
PROPG é a secretaria, dizendo que é a Secretaria o elo deste processo. Finalizou dizendo que após processo
seletivo é a Secretaria que faz o envio dos documentos. A Presidência realçou que buscará informações sobre o
caso. Pediu a voz a representante discente doutoranda Ana Simões para dizer que é bolsista EaD, desde 2016,
pois não há impedimento legal. A profa. Dra. Ani Potrich pediu informação sobre a próxima reunião de trabalho
do Projeto CNPq e ficou definida a próxima reunião para o dia 05 de agosto de 2020, às 15h.. Nada mais
havendo a discutir ou constar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou, às 16h36min, a 231ª
Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Administração, cuja Ata foi por ele
lavrada, devido a ausência do Secretário do PPGAdm e, após ser aprovada será assinada pelo Presidente deste
colegiado. Florianópolis, 19 de agosto de 2020.........................................................................................................
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Prof. Dr. Rudimar Antunes da Rocha
Coordenador Pro Tempore do PPGA
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