No décimo dia do mês de Dezembro 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; Ilton Curty Leal Júnior; Lúcio Pereira de
Andrade; Luís Henrique Abegão; Luiz Carlos Rodrigues; Márcio Moutinho Abdalla; Murilo Alvarenga
Oliveira; Pauli Adriano de Almada Garcia; Ricardo César da Silva Guabiroba; Ricardo Thielmann;
Ualison Rébula de Oliveira e Vanessa da Silva Garcia. Os professores Carlos José Vieira Martins e
Elaine Ribeiro Sigette estão afastados para qualificação. Os professores Julio César Andrade de Abreu;
Marcelo Gonçalves do Amaral; Maria Alice Chaves Nunes Costa, Pítias Teodoro e Terezinha Maria
Folhadela Benevides Lobianco 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:
Projeto “Suporte e Desenvolvimento às Atividades Administrativas, de Ensino, Pesquisa e Extensão do
ICHS” - Márcio Abdalla, Projeto ENACTUS - Sheila Serafim; 3) Progressão Funcional: Não tem; 4)
Resultado do GT montado para Análise de Critérios para Lançamento de Horas no RAD, Estágio
Probatório e Progressão Funcional; 5) Evento 10 Anos do Curso de Administração UFF-VR; 6) Projeto
de Pesquisa com a Petrobras (Pauli); 7) Aprovação de projeto de extensão - Bolsista para RASI (Márcio
Abdalla); 8) Aprovação de projeto de extensão - Bolsista para TAC (Gustavo Motta); 9) Informes do
Departamento: Concursos; Mudanças nos concursos para professores; Proger; 10) 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 do Projeto “Suporte e Desenvolvimento às Atividades Administrativas, de Ensino,
Pesquisa e Extensão do ICHS” do professor Márcio Abdalla, que explicou que esse projeto tem como
objetivo utilizar os recursos da fonte 250 (inscrições da especialização) no ICHS, por meio de Projeto
FEC. O professor Ilton informou que esteve em Niterói conversando com o Jailton, Pró-Reitor de
Planejamento e foi informado que eles estão tomando algumas ações para que esse dinheiro seja
devolvido no próximo ano para ser utilizado. O Projeto ENACTUS da professora Sheila Serafim, o
professor André explica que esse projeto que estimula empreendedorismo social, tendo como missão ver
alguma lacuna/deficiência em termos sociais, dando suporte em termos de gestão. As Atas Ad
Referendum foram aprovadas por unanimidade. Terceiro item da pauta: Não houve pedido de
Progressão Funcional. Quarto item da pauta: o professor Uálison apresenta a análise feita pelo grupo
de trabalho e informa que o intuito inicial era trabalhar na redução de algumas horas. O GT percebeu
que existia uma gordura muito grande nos relatórios, indicando para que fosse feita a revisão do
quantitativo de horas. O GT formado pelos professores Érika, Murilo e Uálison, teve como objetivo
inicial de reduzir, mas isto não impediu de sugerir que algumas atividades tivessem suas cargas horárias
aumentadas. Como, por exemplo: chefia de departamento, direção da unidade, coordenador de curso
foram ajustados para 780hs/semestre. O grupo julgou que quem está nesses cargos não tem muita
condição de estar lecionando muitas disciplinas, sendo determinado uma única disciplina e se essa
pessoa comparecer a todas a reuniões de departamento e lecionar uma disciplina ele consegue cumprir
as horas da progressão funcional que foram reduzidas para 1840hs. Outra preocupação do GT foi com
relação aos gargalos que têm no curso de graduação: normalmente os professores não se apresentam
para atuarem na coordenação de TCC, Monitoria e Estágioe orientação de TCC. O professor Márcio diz
que não acha coerente a Coordenação de Especialização do EAD não ter 180hs/semestre, informa que
essa coordenação toma um tempo grande do professor. Os professores Murilo e Uálison explicam que
essa mudança foi feita em com base no seguinte questionamento: “se a função era remunerada, foi
colocada uma quantidade de horas menor”. O professor Luiz Carlos questiona o fato de ter sido tirado a
opção de “até” nas horas, tendo que lançar hora cheia, tendo coisas que serão feitas e não poderão ser
lançadas. O professor Lúcio explica que, se ele não participou de todas as reuniões do semestre, ele não
se sente a vontade de colocar 20hs sendo que não esteve presente em algumas reuniões. O professor
Gustavo diz ser importante manter o “até” para ficar livre para poder lançar as horas corretas, podendo
aproveitar mais em outras atividades essas horas e não somente em uma opção. Foi recolada a condição
"até" na definição de carga horária. O professor Uálison explica que foram feitas algumas simulações,
quem não estiver na Direção, Coordenação de TCC, Estágio e Monitoria, acabaria por ter que migrar
para pesquisa (publicar artigo), orientar TCC, ou assumir alguma coordenação. O professor Uálison

informa que não foi feito um novo relatório, apenas foi feito um estudo de quanto seria possível, de
forma confortável, o professor conseguir no final do ano atingir as 1850hs. O professor André fala sobre
a pontuação para Projetos, o Projeto pontua pouco, sendo privilegiado os Produtos gerados nos projetos.
O professor Pauli diz que o Produto tem que ser vinculado ao Projeto. O professor Abegão diz que
coordena dois projetos que são muito peculiares, PET e da Incubadora, em ambos tem um grupo de
alunos que o professor coordena, o PET realiza ações, ensino e pesquisa, nem tudo que é resultado ou
produto do PET, terá o seu nome associado, se o aluno desenvolver um artigo, não é exigido que se
coloque o professor como co-autor. O professor Márcio diz que estão fazendo as duas coisas,
organizando livro e editando revista, livro está 240hs e revista 20hs, diz que o trabalho de edição de
revista é tão complicado quanto o de livro. O professor Uálison sugere aos professores pensarem em
produtos que adequam à realidade de cada um e enviar para que possa ser acrescentado. O professor
Ualison diz que foram incluídas disciplinas stricto sensu, e foi colocada uma peculiaridade: no ICHS. O
professor Ilton sugere que, aproveitem que já estão preenchendo o RAD nesse período e todos façam o
preenchimento utilizando a tabela atual e os problemas que forem surgindo, sejam mandados para a
comissão e, em fevereiro ou março, seja apresentada uma tabela mais completa e todos vão poder
avaliar se a carga horária foi adequada, suficiente. A sugestão do prof. foi aprovada por unanimidade. O
professor André informa que, como não será deliberado nada nesse momento, serão feitas as mudanças
e enviadas para os professores aplicarem na elaboração do RAD 2015. Na reunião de março, após a
experiência com o lançamento das atividades no RAD, o tema será novamente debatido e votado.
Quinto item da pauta: O professor André agradece aos participantes da festa de 10 Anos do curso de
Administração, dizendo que foi um sucesso, foram feitas homenagens aos professores Sodré, José
Alexandre, Wainer e à professora Ana Maria, sendo importante ressaltar a presença do vice-reitor. Sexto
item da pauta: O professor Pauli informa que o Projeto tem por objetivo desenvolver dois protótipos
computacionais de ferramentas de apoio à análise de riscos em projetos de construção de poços, o
estudo de perigos e operabilidade com parâmetro atualizado em tempo real (HAZOP Real Time) e
análise dos modos, mecanismos e efeitos de falha. Essas duas tecnologias visam tornar expeditas as
análises de riscos atualmente realizadas na área de construção de poços, bem como auxiliar na gestão da
manutenção dos níveis de tolerabilidade preconizados por órgãos regulatórios. Além desses
desenvolvimentos, será realizado um estudo de confiabilidade referente à sequência de desconexão de
emergência de sondas com posicionamento dinâmico. Esse estudo tomará por base a modelagem
atualmente existente e proporá atualizações nas mesmas, bem como se buscará levantar as
probabilidades dos eventos básicos. O valor do projeto está estimado em R$ 3,5 milhões. O Projeto foi
aprovado por unanimidade. Sétimo item da pauta: O professor André pede aprovação do Projeto de
Extensão - Bolsista para RASI, o professor Márcio Abdalla explica que a ideia geral do projeto é
solicitar um bolsista de extensão para atuar como suporte no processo editorial da RASI (Revista de
Administração Sociedade e Inovação). O Projeto foi aprovado por unanimidade. Oitavo item da Pauta:
O professor André pede aprovação de Projeto de Extensão - Bolsista para TAC, o professor Gustavo
Motta explica que a ideia geral do projeto é solicitar um bolsista de extensão para atuar como suporte no
processo editorial da TAC (Tecnologias de Administração e Contabilidade). O Projeto foi aprovado por
unanimidade. Nono item da Pauta - Informes do Departamento: O professor André informa que já
foi prorrogado o pedido de extensão do doutorado da professora Elaine Sigette e a renovação do
contrato da professora Vanessa Guimarães até dezembro de 2016. O pedido de afastamento do professor
Marcelo foi encaminhado para PROGEPE/DCQD/CPD, para posterior pedido de professor substituto.
Houve uma desistência de candidato aprovado no concurso do VAD na área de Administração Geral e
Financeira e será solicitada a reabertura do concurso. O professor André informa que a partir de agora,
os concursos deverão ter 5 suplentes. O professor Murilo informa que é a favor de, o presidente da
banca do concurso e o chefe do departamento, ir junto ao CEP conversar com os responsáveis e solicitar
a abertura do concurso para Assistente. O professor Ricardo Thielmann diz que o CEP aceita essa
alteração no edital do concurso, desde que se comprove que está difícil a aprovação de candidatos.
Décimo item da Pauta - Assuntos Gerais: Os professores parabenizam a professora Sheila Serafim da
Silva, pela aprovação para o doutorado de Administração na Faculdade de Economia, Contabilidade e
Administração da USP. O professor Murilo agradece a todos os professores que participaram do CASI.
Como nada mais houve a tratar foi encerrada a reunião às quinze horas e quarenta minutos, e lavrada a
presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do Departamento presentes

na reunião.
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