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ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA,
REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.

Aos 17 (dezessete) 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 Skype: https://join.skype.com/z7j12jrCgsev, Presidida pelo Prof. Dr. Rudimar Antunes da Rocha, com a
presença dos conselheiros docentes Doutores: Ani Caroline Grigion Potrich, Bernardo Meyer, Cibele Barsalini
Martins, Claudelino Martins Dias Junior, Eloise Helena Livramento Dellagnelo (PSV não conseguiu assinar a
lista de presença), Gabriela Gonçalves Silveira Fiates, José Alonso Borba, Hans Michael van Bellen, Helena
Kuerten de Salles Uglione (não conseguiu assinar a lista de presença), Lauro Francisco Mattei, Marcos Baptista
Lopez Dalmau, Marcus Vinicius Andrade de Lima, Martin de La Martinière Petroll, Newton Carneiro Affonso da
Costa Junior (PSV), Pedro Antônio de Melo (não conseguiu assinar a lista de presença), Renê Birochi, Rogério
Tadeu de Oliveira Lacerda, Sérgio Luís Boeira (não conseguiu assinar a lista de presença), Sílvio Antônio Ferraz
Cário (PSV não conseguiu assinar a lista de presença) e Marcelo Menezes Reis (Prof. colaborador) e os
representantes discentes: Ana Maria Simões Ribeiro, Janaína Gularte Cardoso (não conseguiu assinar a lista de
presença), Lourenço Kawakami Tristão, Roberta de Souza Matos (suplente), Rafaela Escobar Burger, Sílvio de
Freitas Barboza. O Presidente justificou a ausência dos professores: André Luís da Silva Leite (Consulta
Médica), Alexandre Marino Costa (Reunião da Prograd), Andressa Sasaki Vasques Pacheco (Reunião em
Projeto de Extensão), Irineu Manoel de Souza (Reunião Reitoria), Marilda Todescat (licença para tratamento
de saúde), Mauricio Fernandes Pereira (cedido à Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis), Maurício
Roque Serva de Oliveira (Férias), Rogério João Lunkes (licença para pós-doc), Rosalia Aldraci Barbosa Lavarda
(licença para pós-doc) e Rolf Hermann Erdmann (licença para tratamento da saúde). O Presidente constatou a
existência de quórum de presença online de vinte e um (22 conselheiros votantes, iniciando à sessão da 232ª
Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Administração. Ele deu boas-vindas ao Colegiado
Pleno e projetou a Pauta da reunião. Como INFORMES o Presidente realçou a Reunião da PROPG com os
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da UFSC no dia 13 de agosto. Os eixos desta reunião foram
sobre opções de implantação do calendário suplementar e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNTC)
que terá a participação dos programas de pós-graduação da UFSC. Em relação ao SNTC, ele explicou que o
PPGAdm tem até o dia 1º de outubro de 2020 para fazer 1 (um) vídeo de 3 (três) a 5 (cinco) minutos, contendo
as principais características do Programa para ser divulgada no Evento, quais sejam: Histórico, Área de
Concentração, Linhas de Pesquisa, Perfil dos Egressos, dentre outras. Disse que aguardava a gravação desta
reunião para disponibilizar aos conselheiros, mas foi alertado pelo Prof. Marcelo Menezes que houve falha na
gravação e a gravação não foi feita pela PROPG - Lamentou. Na sequência falou sobre a Live do Prof. Dr. Paulo
Afonso Nobre sobre o Novo Qualis e sugeriu aos conselheiros assistirem a palestra disponível no YouTube. O
terceiro informe foi sobre a diferença entre a atribuição de menção I (incompleto) e da menção P (pandemia)
e alertou que a Menção P só será lançada em caso excepcional. Concluiu os informes e disse que o dia 12 de
agosto de 2020 foi data final da prorrogação dos 150 dias, do prazo excepcional COVID-19 definido pela
PROPG. Sintetizados os informes, a Presidência dos trabalhos entrou no ITEM I: Avaliação e debates da Ata
227ª R.O., Ata 230ª R.O. e Ata 231ª R.O. do Colegiado Pleno do PPGAdm. Realçou que a lista de presença da
227ª R.O. continua sem acesso na Secretaria do PPGAdm, por isso a Ata não será avaliada, nem a Ata 231ª
R.O. que não ficou pronta. Assim, a Presidência projetou (Skype) a Ata da 230ª R.O. para sanar as dúvidas e
confirmar as correções pedidas pelos conselheiros: Profa. Dra. Cibele Martins e Prof. Dr. Martin Petroll.
Mostradas as mudanças na redação da Ata da 230ª R.O. do Colegiado Pleno do PPGAdm, ela foi colocada para
discussão, sem manifestação. Com isso foi à votação e Aprovada por Unanimidade. A Presidência perguntou
se havia pedido de inserção à Pauta. Sem pedido entrou no ITEM II Processo 23080.067930/2019-14 que
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tratou da Decisão da Câmara de Pós-Graduação sobre a solicitação de troca de orientador e Defesa Fora de
Prazo. Leu o requerimento da Doutoranda Mariana Oliveira Moritz e o Parecer da Câmara de PósGraduação (CPG/PROPG), informando que o pedido foi Deferido pela CPG, que deu até 30 (trinta) dias,
a contar do dia 11 de agosto de 2020, o prazo limite à Defesa de Tese da citada Doutoranda. Disse que já fez a
Portaria de substituição de orientação do Prof. Dr. Renê Birochi para a orientação do Prof. Dr. Maurício Serva,
devido o reduzido prazo para a defesa. Com esses esclarecimentos abriu espaço para discussão. O Prof. Dr.
Renê Birochi pediu a palavra e realçou que era o orientador da doutoranda Mariana Moritz, sendo ela sempre
bem orientada e acolhida. Destacou que dedicou várias horas de orientação, que no percurso da orientação a
aluna adoeceu, se recuperou, mas na fase da escrita final da Tese teve dificuldades e não concluiu o trabalho.
Sublinhou que a época ela pediu uma semana para pensar e resolveu desistir do curso, conforme trocas de
mensagens que guarda daquele período. Para a sua surpresa em, cerca de, 30 dias da desta decisão, recebeu a
comunicação do PPGAdm que pedia seu posicionamento sobre os motivos da não realização da defesa da sua
orientanda Mariana Moritz. Acrescentou o conselheiro Prof. Dr. Renê Birochi que a sua relação profissional foi
amistosa com a aluna, sem nenhum tipo de problema de relacionamento. Disse que não era contra a defesa
da aluna, pois o trabalho estava praticamente pronto, porém se mostrou surpreso com a decisão, à época, de
pedido de vistas no colegiado pleno do PPGAdm e concluiu. A seguir o conselheiro Prof. Dr. Lauro Mattei pediu
a palavra e salientou que no seu Parecer, no corpo do processo, ele se alicerçou nos autos do processo e disse
que ligou ao Prof. Dr. Renê Birochi para balizar este Parecer. Realçou que o PPGAdm deve cumprir a decisão da
CPG e finalizou. Sem outras manifestações dos conselheiros, o Presidente disse que Coordenação Pro Tempore
cumpriu essa decisão, com a Portaria de troca de orientação supracitada e sublinhou que a doutoranda tem
até 30 dias para a defesa e concluiu as explanações do ITEM II. Assim, a Presidente ingressou no ITEM III
que tratou da Resolução Normativa Nº 01/2020/CPG. Chamou atenção para o prazo excepcional de 150 dias
de prorrogação, definido na Resolução que finalizou no dia 12 de agosto de 2020 e recomendou aos docentes
solicitarem prorrogação de prazo dos seus alunos que ainda não defenderam. A conselheira Profa. Dra. Eloise
Helena interrogou sobre a defesa poder ser feita durante o mês de agosto, conforme sinaliza a resolução, mas
o Presidente realçou que seria interessante o pedido de prorrogação de prazo para se evitar transtornos aos
alunos. A Profa. Cibele Martins indagou sobre quais as turmas ingressantes estariam nesta situação, sendo
explicado que são validos aos exames de qualificação dos mestrandos ingressantes em 2019 e os doutorandos
que iniciaram em 2018, enquanto que para a defesa de dissertação dos ingressantes em 2018 e de defesa de
Tese dos ingressantes em 2016. Os Conselheiros discentes Rafaela Burger, Lourenço Tristão e Sílvio Barboza
sinalizaram que não haviam recebido as transparências com as opções de reinício das aulas. Imediatamente, a
Presidência do Colegiado remeteu, por e-mail, as transparências aos conselheiros discentes e projetou na
plataforma Skype as opções definidas pela PROPG para Cursos Semestrais, que podiam ser de 12, 14 ou 15
semanas. Em todas as opções estão incluídas 2 (duas) semanas cursadas no mês de março de 2020, isto é, de
02 de março de 2020 até 13 de março de 2020, ficando respectivamente, 10, 12 ou 13 semanas restantes. O
Presidente alertou que por o PPGAdm funcionar semestralmente a escolha fosse: a) Proposta 1 (15 semanas).
Início em 31 de agosto de 2020 e término no dia 27 de novembro de 2020. O início do segundo semestre de
2020 no dia 07 de dezembro de 2020, indo até o dia 18 de dezembro de 2020. Haverá uma pausa, com retorno
do segundo semestre no dia 1º de fevereiro de 2021, indo até o dia 30 de abril de 2021; b) Proposta 2 (15
semanas). Início no dia 24 de agosto de 2020, indo até o dia 20 de novembro de 2020. Início do segundo
semestre de 2020, no dia 1º de dezembro de 2020, indo até o dia 11 de dezembro de 2020. Haverá uma
pausa, com retorno no dia 1º de fevereiro de 2021, indo até o dia 30 de abril de 2021; c) Proposta 3 (12
semanas). Início no dia 31 de agosto de 2020 indo até o dia 06 de novembro de 2020. Início do segundo
semestre de 2020 com início no dia 16 de novembro de 2020, indo até o dia 11 de dezembro de 2020. Haverá
uma pausa, com retorno no dia 1º de fevereiro de 2021 e término no dia 26 de março de 2021; d) Proposta 4
(12 semanas). Início no dia 24 de agosto de 2020, indo até o dia 30 de outubro de 2020. Início do segundo
semestre de 2020 no dia 09 de novembro de 2020, indo até o dia 11 de dezembro de 2020. Haverá uma pausa,
com o retorno no dia 1º de fevereiro de 2021, indo até o dia 19 de março de 2021; e) Proposta 5 (14
semanas). Início no dia 31 de agosto de 2020, indo até o dia 20 de novembro de 2020. Início do segundo
semestre de 2020, no dia 30 de novembro de 2020, indo até o dia 18 de dezembro de 2020. Haverá uma pausa
e o segundo semestre reiniciará no dia 1º de fevereiro de 2021, sendo concluído o semestre 2020-2 em 16 de
abril de 2021. Após questionamentos e debates dos conselheiros ficou decidido que das 5 (cinco) opções
2
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semestrais que se escolhesse 1 (uma) das 3 (três), com reinício do semestre 2020-1 no dia 31 de agosto de
2020, quais sejam: Propostas 1, Proposta 3 ou Proposta 5. Da mesma forma, os conselheiros Rogério Lacerda,
Eloise Helena, Bernardo Meyer e Pedro Melo sugeriram que primeiro se definisse se a votação seria para os
dois semestres ou somente para o semestre 2020-1. A Presidência acatou esta sugestão e colocou em votação.
O Colegiado Aprovou por Maioria que fosse decidido nesta reunião somente a data de retorno do semestre
2020-1. Ficou definido ainda que durante o semestre 2020-1, o colegiado decidirá sobre o semestre 2020-2.
Nos debates sobre o calendário, a Presidência solicitou que fosse escolhida uma das opções com início
previsto para o dia 31 de agosto de 2020, e em comum acordo ficou decidido que as opções que seriam
avaliadas eram as Propostas 1, 3 e 5. Resolvida essa questão e sem mais debates sobre as 3 (três) opções de
reinício das aulas no dia 31 de agosto de 2020. Foram então colocadas em votação: Proposta 1, Proposta 3 ou
Proposta 5. Foi Aprovado por Maioria a Proposta 1, isto é, retorno às aulas de forma remota das disciplinas
do PPGAdm, no dia 31 de agosto de 2020, com o término no dia 27 de novembro de 2020. Nesta proposta da
PROPG, o segundo semestre iniciaria no dia 07 de dezembro de 2020, indo até o dia 18 de dezembro de 2020,
com o retorno do semestre 2020-2 no dia 1º de fevereiro de 2021 e o término em 30 de abril de 2021, porém
conforme supracitado o Colegiado resolveu que as opções do calendário do semestre 2020-2 serão analisadas
no transcorrer do semestre 2020-1. Nada mais havendo para tratar do ITEM III, o Presidente do Colegiado
ingressou no ITEM IV Relato das Reuniões da Comissão de Docentes do PPGAdm com Docentes do IFAM
para a efetivação de DINTER: Aprovação do Colegiado para a Elaboração do Projeto. O presidente do colegiado
solicitou à Profa. Dra. Gabriela Fiates, ao Prof. Dr. Pedro Melo e ao Prof. Dr. Bernardo Meyer que fizeram o
relato das reuniões das comissões que estão se reunindo para ver a possibilidade de efetivar o Curso de
Doutorado Fora de Sede (DINTER), com previsão de início durante o ano de 2021. A Profa. Dra. Gabriela Fiates
salientou que foram feitas reuniões com vistas a saber o quer o IFAM e analisar se o PPGAdm poderá atender
as demandas, dentro dos critérios de qualidade exigidos dos alunos que cursam doutorado “presencial” no
PPGAdm. Acrescentou que se aprovado no Colegiado do PPGAdm a elaboração do projeto, as comissões
PPGAdm/IFAM redigirão o projeto para as análises dos conselheiros deste Colegiado. Os conselheiros Prof. Dr.
Pedro Melo e Prof. Dr. Bernardo Meyer reforçaram as palavras da Profa. Dra. Gabriela Fiates. Com estes
esclarecimentos, o Presidente abriu espaço a debates, mas ninguém se manifestou. A seguir, a Presidência
confirmou se havia quórum para iniciar a votação e constatou que havia 19 votantes online. Antes de iniciar a
votação a Conselheira Profa. Dra. Helena Uglione indagou se havia previsão de data de início, se aprovado, do
Curso de Doutorado Fora de Sede. O presidente disse que a ideia era iniciar no primeiro semestre de 2021,
mas o prof. Dr. Bernardo Meyer alertou que essa expectativa pode não ser atingida, pois o projeto semelhante
do PPGAU/UFMS demorou mais de 1 (um) ano tramitando na UFSC. Como não houve outros questionamentos
e havendo quórum foi aberta à votação, com 19 votantes online. O Colegiado aprovou com 18 votos favoráveis
e 1 (uma) abstenção do conselheiro Prof. Dr. Sérgio Boeira, sendo Aprovado por Maioria. Com isso foi
autorizada à comissão de Docentes do PPGAdm elaborar, em parceria com a comissão de Docentes do IFAM, o
Projeto de Doutorado Fora de Sede (DINTER) - PPGAdm ao IFAM, com a expectativa de inicio do Curso durante
o ano de 2021. A seguir, a Presidência do colegiado entrou no ITEM V Chamada Pública - CNPq Nº 25/2020.
A Presidência solicitou à Conselheira Profa. Dra. Helena Uglione para relatar os estágios dos 2 (dois) Projetos. A
Profa. Dra. Helena Uglione lembrou que enviou e-mail aos docentes com o texto preliminar dos projetos,
elaborados a partir da sugestão do conselheiro Prof. Dr. Marcus Vinícius que indicou que a linha de pesquisa
organizações e Sociedade alicerçasse as outras 4 (quatro) linhas de pesquisa do PPGAdm. O referido texto foi
escrito pelos Professores Dra. Eloise Helena, Dr. Renê Birochi, Dr. Sérgio Boeira e Dra. Helena Uglione. Os eixos
científicos abordados no texto dos projetos ao CNPq são à sustentabilidade e à inovação tecnológica, balizados
em experiências bem-sucedidas da “indústria limpa” dos parques tecnológicos da região metropolitana da
Grande Florianópolis, mas com olhar que vai além das fronteiras territoriais do munícipio e assim atender pósgraduandos do Brasil e exterior. Realçou ainda os pontos positivos e negativos destes enfoques ultrapassarem
Florianópolis. A conselheira Helena informou que foi criado um link no drive para as outras linhas de pesquisa
complementar temas de interesses de pesquisas até 20 de agosto de 2020. Pediu o engajamento das demais
linhas de pesquisa para a conclusão dos projetos que deve ser remetido ao CNPq, até o dia 18 de setembro de
2020 e informou que a última reunião de trabalho está gravada no Google Meet. A seguir o Conselheiro Prof.
Dr. Sérgio Boeira reforçou a necessidade da contribuição de todas as linhas de pesquisa do PPGAdm sobre as
temáticas mencionadas. Disse ainda ser indispensável à integração à conclusão dos projetos e assim obter
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bolsas de estudos aos futuros pós-graduandos. Destacou a relevância de se mostrar ao CNPq as expertises que
esta região catarinense nestas temáticas, pedindo à contribuição da Conselheira Profa. Dra. Gabriela Fiates no
elo com a Fundação Certi que fortaleça a imagem do PPGAdm ao CNPq. Na sequência o Conselheiro Prof. Dr.
Renê Birochi reforçou as palavras dos conselheiros Profa. Dra. Helena Uglione e Prof. Dr. Sérgio Boeira e pediu
às demais linhas de pesquisa para se agregarem ao que foi feito pela linha de Organizações & Sociedade. Para
concluir a conselheira Profa. Dra. Helena Uglione solicitou que fosse agendada a próxima reunião de trabalho
dos projetos para às 15 horas, do dia 25 de agosto de 2020. Com isso, a Presidência agradeceu os relatos dos
supracitados conselheiros e relembrou que 18 de setembro de 2020 é data final de envio dos projetos ao
CNPq. Encerrados os ITENS de Pauta da 232ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do PPGAdm, a Presidência
realçou outros assuntos relevantes, como a definição em breve de eleição online remota, por meio do Sistema
e-democracia da UFSC para as coordenações de cursos, chefias de departamento e a Direção do CSE. Com isso
será possível se realizar eleições para Coordenador e Vice- Coordenador do PPGAdm. Concluiu dizendo que o
cronograma e demais informações sobre o retorno as aulas de forma remota 2020-1 estão no site do PPGAdm.
Antes de ser finalizada a reunião, a Conselheira Profa. Dra. Cibele Martins como proceder se o prazo final do
aluno que consta no CAPG for diferente do dia 12 de agosto de 2020. A sugestão foi de que fosse solicitada a
prorrogação de prazo para se evitar problemas aos alunos. Nada mais havendo a discutir ou constar, o
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou, às 16h23min, a 232ª 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, 31
de agosto de 2020.....................................................................................................................................................
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Prof. Dr. Rudimar Antunes da Rocha
Coordenador Pro Tempore do PPGA
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