No quinto dia do mês de Novembro de 2015, às quatorze horas e vinte minutos,reuniram-se
ordinariamente, na sala 303-B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda (ICHS), do
Polo Universitário de Volta Redonda, os integrantes do Departamento de Administração e
Administração Pública (VAD). Estiveram presentes os seguintes professores, em ordem alfabética:
André Ferreira; Érika Burkowski; Gustavo da Silva Motta; Lúcio Pereira de Andrade; Luís Henrique
Abegão; Luiz Carlos Rodrigues; Marcelo Gonçalves do Amaral; Márcio Moutinho Abdalla; Murilo
Alvarenga Oliveira; Pítias Teodoro Lacerda; Ricardo César da Silva Guabiroba; Ricardo Thielmann,
Terezinha Maria Folhadela Benevides Lobianco; Ualison Rébula de Oliveira, Vanessa da Silva Garcia e
o Professor José Ricardo Maia de Siqueira (cessão temporária). Os professores Carlos José Vieira
Martins e Elaine Ribeiro Sigette estão afastados para qualificação. Os professores Fabio Henrique
Cazeiro de Mayrinck e Maria Alice Chaves Nunes Costa tiveram suas ausências justificadas. A reunião
foi iniciada com o professor André apresentando a pauta da reunião: 1) Aprovação da ata anterior; 2)
Ata Ad Referendum: Banca MQA; Projeto Profª. Erika: Insumo-produto e fluxo de fundos; 3)
Progressão Funcional: Não tem; 4) RAD: sistema aberto para lançamento; planilha de carga horária
reuniões VAD; 5) Pedido de Afastamento para Qualificação - Prof. Marcelo Amaral – posdoc no
ResearchTriangle Park; 6) Transferência professores VAD para VMD e mudança de nome do
Departamento; 7) Evento 10 anos Adm-UFF-VR; 8) Informes do Departamento: concursos; Proger;
mudança de data da Reunião do VAD de Dezembro (10/12/2015); 9) Assuntos gerais. Primeiro item da
pauta: o professor André inicia a reunião solicitando aprovação para ata anterior que foi aprovada por
unanimidade. Segundo item da pauta:o professor André solicita aprovação para Ata Ad Referendum de
mudança da banca do concurso MQA. Explica que o membro titular Marcelino Aurélio Vieira da Silva e
sua suplente Cládice Nóbile Diniz da banca do concurso de MQA, comunicaram na última hora que não
poderiam comparecer ao concurso, sendo então substituídos pelos professores Jefferson Borges Araújo
(membro titular) e Nilo Antônio de Souza Sampaio (membro suplente). A Ata Ad Referedum foi aprovada
por unanimidade;o professor André solicita aprovação para Ata Ad Referendum do Projeto Insumoproduto e fluxo de fundos da professora Érika. A professora explicou que esse projeto é uma
continuidade da pesquisa do doutorado com o objetivo de estudar a estrutura de fluxos financeiros da
economia brasileira tentando identificar quais são os principais instrumentos financeiros na condução da
política monetária. A ata Ad Referendum foi aprovada por unanimidade. Terceiro item da pauta:Não
houve pedido de Progressão Funcional.Quarto item da pauta:o professor André lembra aos demais que
o sistema RAD já se encontra aberto para lançamentos e informa que foi feita uma planilha de presença
nas reuniões do Departamento, que será entregue a todos os professores em dezembro, para ser lançada
no RAD.Quinto item da pauta:O professor Marcelo informou quea documentação para sua licença
Capacitação para Pós Doutorado já está aprovada e assim apresentou o pedido de afastamento no
período do dia 1/fev/2016 a 31/jan/2017. Informa que seu projeto foi aprovado pela CAPES no dia
04/08/2015, e o local será Research Triangle Park (RTP), Durham-Raleigh, estado da Carolina do Norte,
nos Estados Unidos. O seu plano de trabalho foi aprovado pela CAPES/MEC + ANPROTEC
(Associação Brasileira de Incubadoras e Parques tecnológicos).O professor Marcelo informa que no
período de novembro, dezembro e janeiro ele ministrará suas aulas normalmente, incluindo horários aos
sábados para conseguir acelerar o andamento da disciplina e, havendo a aprovação para o afastamento,
será providenciado um professor substituto, dando entrada nos dois processos ao mesmo tempo
(afastamento e professor substituto). O professor André diz que todo professor pode sair para
qualificação e é estimulado a fazer isso, mas com a condição de ter um professor substituto ou que os
colegas cubram esse professor. O professor Murilo diz sua única preocupação é sobre a questão do que
se pode mudar, porque com o professor Marcelo saindo e não tendo substituto, ele não sabe se hoje, com
todas as atribuições que já tem, se terá fôlego para apoiar e/ou distribuir entre os professores as
disciplinas para ministrarem. O professor André informa que se não conseguirem um professor
substituto ou nenhum professor cobrir as disciplinas, esse afastamento não poderá ocorrer. Informa
também que esse tipo de afastamento, o chefe do departamento tem autonomia para solicitar a volta do
professor a qualquer hora/momento. O professor Gustavo informa que das disciplinas ofertadas pelo
professor Marcelo, algumas, mesmo não sendo da sua área, ele se disponibiliza a assumi-las na situação
de uma necessidade, pois acha importantíssima a saída do professor Marcelo e também, por ser um
professor que sempre contribuiu bastante para a Unidade e para o Departamento especificamente, sendo
também importante para o Departamento e para o Programa de Pós Graduação, a possibilidade de

Articulações Internacionais que ainda não temos. O professor Ricardo Thielmann diz que esse
afastamento é bom para o departamento, para a área, para o Mestrado e também para o professor
Marcelo, valendo a pena o esforço em ajudar com as disciplinas que são ministradas pelo professor
Marcelo. O pedido de afastamento do professor Marcelo no período de 1/fev/2016 a 31/jan/2017 foi
aprovado por unanimidade. Sexto item da pauta: o professor André informa que a transferência dos
professores do VAD para o VMD já foi analisada na reunião da Unidade e foi feito o devido
encaminhamento. O professor André questiona sobre a possível mudança do nome do Departamento e o
professor Murilo informa que não vê necessidade da mudança dessa troca do nome, porque a
Administração Pública continua sendo uma área que é tratada por quase todos os professores do VAD. O
professor André concordou o professore Murilo e não propôs nenhuma mudança na nomenclatura do
Departamento. Sétimo item da pauta: o professor André informa que o evento dos 10 Anos do curso de
Administração acontecerá no dia 02 de dezembro de 2015, com uma solenidade, a noite, no auditório e
após um coquetel. Na semana acadêmica não tem aula, mas na semana do CASI haverá aula normal.
Oitavo item da Pauta – Informes do Departamento: O professor André pede a troca da data da
reunião do Departamento do dia 03 de dezembro para o dia 10 de dezembro por causa do evento do
CASI que estará acontecendo nessa data. O professor André informa que tiveram candidatos aprovados
em todas as três áreas dos concursos: Administração Geral e Financeira, Administração Geral e Métodos
Quantitativos Aplicados. Nono item da Pauta - Assuntos Gerais: O Professor Ricardo Thielmann
informa que participará noXV Colóquio Internacional de Gestão Universitária – CIGU que acontecerá
em Mar Del Plata, Argentina, entre os dias 02 e 04 de Dezembro de 2015 para apresentação do artigo
intitulado "Desafios da Educação a Distância em Cursos de Especialização: A Experiência da
Universidade Federal Fluminense com o PNAP". Ficará afastado entre os dias 28 de Novembro e 05 de
Dezembro de 2015. Participará em Banca de Concurso Público para o Cargo de Professor Efetivo a ser
realizado no Instituto Federal de Ensino Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro, durante os dias 20 de
dezembro de 2015 e 25 a 30 de Janeiro de 2016. O Professor Ricardo Thielmann informa também que
participará como membro da banca examinadora de defesa pública de dissertação da mestranda Marise
de Souza Oliveira, do Curso de Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública . A
banca acontecerá no dia 6 de novembro de 2015, na Universidade Federal de Juiz de Fora.O Professor
Ricardo Thielmann informa sobre o corte de bolsas de forma unilateral pela CAPES, o que compromete
o andamento dos Cursos de Especialização em Gestão Pública, Gestão Publica Municipal, Gestão em
Saúde Pública. As ações necessárias para tentar sanar esse problema estão sendo tomadas. O professor
José Ricardo informa que toda a segunda-feira dá aula no doutorado no curso de Ciências Contábeis da
UFRJ, sendo do quadro permanente do programa da Instituição, não estando às segundas-feiras na UFF,
declara também que nunca votou em nenhuma reunião do departamento, e diz isso porque foi informado
de que tem direito a voz, mas não tem direito a voto, mas, está presente nas reuniões, onde tem votos
por unanimidade, e assina essa ata, sendo assim pede que tenha algum tipo de arcabouço legal para se
respaldar com relação a essa situação toda. O professor Murilo pede aos colegas sobre a possibilidade
de divulgar aos alunos da graduação que esse ano haverá seçõesdo CASI na parte da tarde e da noite,
com término as 20hs, sendo assim, sugere que os professores possam liberar seus alunos para
participarem do evento. Como nada mais houve a tratar foi encerrada a reunião às quinze horas e vinte
minutos, e lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Chefe de Departamento
presente na reunião.
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