No quarto dia do mês de Fevereiro de 2016, 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; Arnaldo Provasi Lanzara; Carlos Frederico Bom Kraemer; Érika Burkowski; Gustavo
da Silva Motta; Ilton Curty Leal Júnior; Júlio Cesar Andrade de Abreu; Lúcio Pereira de Andrade; Luís
Henrique Abegão; Márcio Moutinho Abdalla; Pauli Adriano de Almada Garcia; Pítias Teodoro Lacerda;
Ricardo César da Silva Guabiroba; Ricardo Thielmann; Vanessa da Silva Garcia; a professora substituta
Sheila Serafim da Silva 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
Carlos Frederico Bom Kraemer, Fabio Henrique Cazeiro de Mayrinck, Júlio César Andrade de Abreu,
Luiz Carlos Rodrigues, Marcelo Gonçalves do Amaral, Maria Alice Chaves Nunes Costa 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:
Prorrogação projeto 3394 da FEC (Marcelo Amaral); Prorrogação projeto 3394 da FEC (Ricardo
Thielmann); Banca Concurso Professor Substituto Marcelo Amaral; 3) Progressão Funcional: André
Ferreira; 4) Banca Professor Substituto Operações: vaga CD ICHS; 5) Comissão para avaliação do RAD
dos professores do VAD; 6) Programa de Monitoria 2016: aprovação/indicação dos Projetos VAD (9
projetos); 7) Autorização para participação dos Profs. Murilo, Ilton e Gustavo no Mestrado Profissional
em Gestão e Empreendedorismo da EST- Niterói; 8) Carta de Intenções de apoio ao de Projeto de
parceria com a FIOCRUZ (Gustavo); 9) Formulário de Atividades Presenciais: formulário e orientações;
10) Avaliação da CPA (Ricardo Thielmann); 11) Aprovação do Calendário de Reuniões 2016; 12)
Critérios para Lançamento de Horas no RAD, Estágio Probatório e Progressão Funcional; 13) Informes
do Departamento: concursos VAD; Proger; Mudanças nos concursos para professores; Bônus Regional;
Situação transferência professores VAD para VMD; 14) Assuntos gerais. Primeiro item da pauta: o
professor André inicia a reunião solicitando aprovação para ata da Reunião 101 que foi aprovada por
unanimidade. Segundo item da pauta: o professor André pede aprovação para as atas Ad Referendum a
seguir: Prorrogação projeto 3394 da FEC coordenado pelo professor Marcelo Amaral, que é a
Especialização do PNAP (EAD) que foi oferecida aos funcionários da UFF. O professor Ricardo
Thielmann informa que ainda tem 10 alunos pendentes no curso, principalmente no TCC, que ficarão
alocados no curso PNAP oferecido à comunidade geral. O professor Thielmann informa também que
essa prorrogação está sendo solicitada porque ainda têm um saldo de R$ 5.700,00; Prorrogação do
projeto 3394 da FEC (Ricardo Thielmann), recurso que veio da CAPES para financiar os cursos do
PNAP (especializações e a graduação em Administração Pública), esse recurso hoje é utilizado para
efetuar principalmente pagamentos ao pessoal da secretaria e diárias. O término do projeto está previsto
para o dia 03 de março de 2016 e a prorrogação foi pedida para mais 12 meses; Banca Concurso
Professor Substituto Marcelo Amaral composta pelos professores Ricardo Thielmann (Presidente),
Márcio Moutinho Abdalla (Titular), Murilo Alvarenga Oliveira (Titular) e André Ferreira (Suplente). As
atas Ad Referendum foram aprovadas por unanimidade. Terceiro item da pauta: o professor Pauli
comenta sobre a avaliação da Progressão Funcional do professor André Ferreira, começa falando sobre
os pontos em destaque que foram as atividades administrativas e de pesquisa, ressaltando a pontuação
alcançada em termos de produção indexada. A recomendação de melhoria foi desenvolver projetos de
monitoria e iniciação científica e participação de projetos com órgãos de fomento como CNPq, CAPES
e FAPERJ. A comissão recomenda o parecer favorável à solicitação de progressão de Adjunto II para
Adjunto III. A progressão foi aprovada por unanimidade. Quarto item da pauta: O professor André
informa que tem uma vaga para Professor Substituto na Área de Operações. O professor Ilton explica
que todos os professores que têm um Cargo de Direção (CD) tem direito a um substituto, sendo assim,
entraram em contato com o setor referido e foi confirmada a vaga e será aberta para a Área de
Operações. O professor André solicita aprovação para Banca do Concurso, sendo a mesma composta
pelos seguintes professores: Ilton Curty Leal Júnior (Presidente); Ricardo César da Silva Guabiroba
(Titular); UálisonRébula de Oliveira (Titular) e Pauli Adriano de Almada Garcia (Suplente). A banca foi
aprovada por unanimidade. Quinto item da pauta: o professor André sugere que se estabeleça um
grupo/comissão para analisar o RAD dos professores do VAD. Esse grupo/comissão será composto
pelos professores André Ferreira, Érika Burkowski e Ricardo Thielmann, que irão se reunir antes do dia

25/02. Após análise dos RAD’s será enviado para os professores, por email, caso seja necessário, os
ajustes que devem realizados. Após isso a comissão dará um parecer e na próxima reunião do
departamento serão homologados todos os RAD’s que foram enviados e aprovados. O grupo/comissão
foi aprovado por unanimidade. Sexto item da pauta: o professor André informa que não conhece os
procedimentos do programa de monitoria e como a professora Terezinha justificou sua ausência, os
projetos não têm como ser analisados. Os mesmos serão aprovados em ata ad referendum. Sétimo item
da pauta: os professores Murilo, Ilton e Gustavo Motta foram convidados para participar de uma
proposta de APCN de Mestrado Profissional em Gestão e Empreendedorismo em Niterói e precisam da
aprovação do departamento para compor a proposta. O professor André informa que é autorizado, mas
com condições estabelecidas, ondeessa participação não afete as atividades de ensino, pesquisa e
extensão realizadas no Departamento e caso a plenária perceba que a participação está atrapalhando de
alguma forma, essa autorização pode ser retirada. A participação dos professores foi aprovada por
unanimidade, sob estas condições. Oitavo item da Pauta: o professor Gustavo está em entendimento
com a FIOCRUZ com um projeto de parceria, em fase inicial, envolvendo a UNIRIO, UFF e
FIOCRUZ. A FIOCRUZ tem um Núcleo de Inteligência Competitiva, e essa parceria é para dar um
suporte a esse núcleo e estabelecer protocolos de pesquisa comuns da FIOCRUZ, UNIRIO e UFF com
intenções de identificação de competências científicas e tecnológicas. Os entendimentos iniciais com a
Fiocruz foram autorizados por unanimidade. Nono item da Pauta: o professor André propõe a
reimplantação da planilha de Atividades Docentes dos professores do VAD (implementada na Gestão do
Professor Ilton). Essas planilhas serão fixadas em um quadro no 3º andar do bloco A. Após debate com
diversas sugestões, foi aprovada por unanimidade a proposta que indica que cada professor deverá fazer
a distribuição de suas 40horas semanais, com pelo menos 24hs presenciais no campus Aterrado,
distribuídos em, pelo menos, 2 dias. Décimo item da Pauta: o professor Ricardo Thielmann informa
que a CPA (Comissão Local de Avaliação) já analisou as avaliações dos discentes, funcionários e
docentes e já estão disponíveis no site: www.sistemas.uff.br/sae. O professor Ilton informa que essa
avaliação é muito importante para o curso principalmente para avaliação do MEC ou reconhecimento do
curso. O professor André pede que a comissão divulgue mais essa avaliação. Décimo Primeiro item da
Pauta: o professor André apresenta a sugestão de datas das reuniões do VAD de 2016 previstas para os
dias 03/03; 07/04; 05/05; 02/06, 07/07; 04/08, 01/09; 06/10; 03/11 e 01/12. O professor Pítias questiona
o fato dos professores que estão com aulas marcadas no horário da reunião, tendo que estar ausentes nas
mesmas, sugerindo que para o próximo semestre (1º/2016) não seja marcada aulas no horário das
reuniões. O professor André informa que irá evitar esse tipo de situação. O calendário foi aprovado por
unanimidade. Décimo Segundo item da Pauta: o professor André diz que o grupo de trabalho para
análise de critérios para lançamento no RAD, estágio probatório e progressão funcional, formado pelos
professores Uálison, Érika e Murilo, continua analisando as sugestões apresentadas pelos professores.
Na próxima reunião serão apresentadas e aprovadas as novas regras para o lançamento das horas. O
professor Ilton explica ao professor Lúcio que a Progressão Funcional agora é em função de horas e não
pontos, entregando o RAD e os comprovantes do RAD dos 2últimos anos. O professor André diz que
levará os questionamentos para a comissão para que na próxima reunião já tenha uma posição de todos
os questionamentos para solicitar a aprovação dos membros. O professor Lucio fala sobre a dúvida na
planilha na opção “Projetos até 20hs por semestre independente do número de Projetos”, essa opção
pode ter quantos projetos quiser e colocar até 20hs para cada um deles ou é total? É informado que é
20hs no total. O professor Ilton diz para o professor Lucio que no RAD o artigo não está contando horas
e na progressão funcional conta. O professor Ilton sugere que a comissão avalie o seguinte critério: se
for na área valerá a carga horária máxima, se for em outra área mas tiver qualis e/ou fator de impacto,
terá valor, mas não 100%. Com isso, a comissão irá analisar todas as alternativas e sugestões e na
próxima reunião apresentará um novo formato. Outra questão levantada é a redução da carga horária no
lançamento das horas no RAD, que deverá ser levado em consideração pelo GT. Décimo Terceiro item
da Pauta - Informes do Departamento: o professor André informa que os professores aprovados nos
concursos de Administração Geral e Métodos Quantitativos Aplicados já foram nomeados e entrarão em
exercício até meados de fevereiro; O professor Gustavo sugere que para as vagas de professor
substituto, o concurso terá uma procura grande e poderia começar a se pensar na exigência de o
candidato já ter o mestrado. O professor Ilton sugere também que só passe para a próxima etapa os
candidatos que tirarem as 5 maiores notas na prova escrita; O professor André informa que o CEP

aprovou,por orientação da PROGRAD, que todos os alunos que fizeram nível médio na região, ganham
10% de pontos para entrar na UFF, e por conta disso foi feita uma carta encaminhada ao reitor, próreitor e CEP, dizendo que não concordam com esse tipo de ação e, mais do que isso, solicita que a
instituição seja envolvida nesse tipo de ação. Essa carta será assinada pelos Coordenadores, Chefes de
Departamentos e Diretores dos Campi de Volta Redonda; O professor André informa que a transferência
de departamento dos professores de Administração Pública está nas mãos do reitor, mas o professor
Kraemer não será transferido para o Departamento Multidisciplinar (VMD) por ter sido eleito para
cargo comissionado estando ainda vinculado ao Departamento de Administração e Administração
Pública (VAD). Décimo Quarto item da Pauta - Assuntos Gerais: o professor Pítias informa que o
RAD está com problemas com o número de alunos inscritos nas disciplinas. Informa que o número de
alunos que um professor atende tem impacto tanto na relação professor/aluno dentro da universidade
como também no orçamento da universidade. O professor Gustavo e Thielmann sugerem que se escreva
uma observação no campo específico relatando o problema e informando a quantidade certa de alunos;
O professor José Ricardo comunica que toda segunda-feira neste 1º/2016 está atendendo aos alunos do
mestrado e doutorado da UFRJ; Os professores André, Márcio Abdalla e Júlio Abreu solicitam
aprovação para participarão no período de 06 a 09/04/2016 do 6th Latinamerican And European
Meeting on Organizations Studies – LAEMOS 2016na cidade de Viña Del Mar, para apresentação de
artigo científico, sendo que não haverá necessidade de reposição de aulas, pois será no recesso escolar;
O professor Pauli informa que foi convocado nos dias 02, 03 e 04 de março para avaliação dos
programas de pós graduação que estão demandando recurso das avaliações feitas pela CAPES em
Brasília; O professor Ricardo Thielmann informa que o projeto de repasse de recursos que estavam
alocados na UFF para a FEC, aprovado em reunião anterior do VAD, voltou e foi negado por várias
questões, sendo assim esse projeto deverá ser refeito e pedir uma nova aprovação no departamento. O
professor Ilton fala sobre a fonte 250, onde todos recursos de cursos são recebido por essa fonte. Ele
informou que todo o valor que estava nessa fonte a reitoria utilizou. Sendo assim, sugere que no ano de
2016, se faça da seguinte forma: quando entrar o dinheiro, entrar com um processo para transferi-lo para
a FEC, mas ao mesmo tempo entrar com processo para gastar o dinheiro, o que chegar primeiro será
feito; O professor Gustavo informa que o projeto intitulado Observatório Científico Tecnológico na UFF
foi aprovado na FAPERJ. Esse projeto tem como ideia realizar um levantamento de tudo que é produto
científico e tecnológico relacionado aos professores da UFF ou a inscrição UFF. O professor André pede
o nome e o projeto para ser cadastrado; As solicitações foram aprovadas por unanimidade. 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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