
 No terceiro dia do mês de Março de 2016, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se 
ordinariamente, na sala 213-A, 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; Carlos Frederico Bom Kraemer; Érika Burkowski; Gustavo da Silva Motta; Ilton Curty 
Leal Júnior; Lúcio Pereira de Andrade; Luís Henrique Abegão; Marco Antônio Conejero; Murilo 
Alvarenga Oliveira; Paulo André Dias Jácome; Pítias Teodoro Lacerda; Ricardo Thielmann; Uálison 
Rébula de Oliveira; Vanessa da Silva Garcia e o professor José Ricardo Maia de Siqueira (cessão 
temporária). Os professores Carlos José Vieira Martins, Elaine Ribeiro Sigette e Marcelo Gonçalves do 
Amaral estão afastados para qualificação. Os professores Arnaldo Provasi Lanzara; Fabio Henrique 
Cazeiro de Mayrinck; Júlio César Andrade de Abreu; Luiz Carlos Rodrigues; Márcio Moutinho Abdalla;
Maria Alice Chaves Nunes Costa; Pauli Adriano de Almada Garcia; Ricardo César da Silva Guabiroba; 
a professora substituta Sheila Serafim da Silva 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) Apresentação dos Novos Professores: Paulo Jácome (MQA)
e Marco Conejero (Adm. Geral); 3) Ata Ad Referendum: referendum alteração na aplicação dos 
recursos do contrato 034/2014 junto à FEC; 4) Elaboração do Horário 2016-01; 5) Proposta do VAD de 
curso de especialização em gestão de pessoas, modalidade EAD, para concorrer ao Edital CAPES Nº 
22/2015; 6) Solicitação de afastamento para Qualificação Doutorado – Prof. Carlos Kraemer; 7) Banca 
para Prof. Substituto do Prof. Kraemer: Julio Andrade, Arnaldo e Thais; Suplente Kraemer.; 8) 
Comissão para avaliação do RAD dos professores do VAD; 9) Critérios para Lançamento de Horas no 
RAD, Estágio Probatório e Progressão Funcional; 10) Informes do Departamento: concursos VAD;  
Proger; 11) Assuntos gerais: Arnaldo: pedido de afastamento para participação em congresso 
internacional, dias 26 e 31 de maio de 2016; Ricardo Thielmann: pedido de afastamento para 
participação em congresso internacional, Colômbia – Colóquio Internacional de PP – 28 e 29 de maio de
2016; André Participação em Banca; Pedido de afastamento para congresso internacional : Prof. Ilton. 
Primeiro item da pauta: o professor André inicia a reunião solicitando aprovação para ata da 102ª 
Reunião que foi aprovada por unanimidade. Segundo item da pauta: o professor André apresenta os 
novos professores do VAD aprovados no concurso realizado em 2015: Marco Antônio Conejero (Adm. 
Geral) e Paulo André Dias Jácome (MQA). O professor Marco Antônio fez Mestrado na área de 
Marketing e o Doutorado na área de Estratégia e Governança, tem participado de um núcleo de pesquisa
na USP em São Paulo e com atuação forte na área de Governança e Empresas Familiares. O professor 
Paulo André é Engenheiro Eletricista, fez Mestrado na UERJ, Doutorado na UFF Engenharia, criou o 
curso de Engenharia Elétrica na UniFoa sendo coordenador por 10 anos, tem projetos na área de 
Pesquisas Aplicadas a Fontes de Energias. Terceiro item da pauta: o professor Thielmann informa que 
qualquer mudança que aconteça nas rubricas que são utilizadas para os Recursos do PINAP devem 
passar pelo departamento, e o processo necessitou de certa urgência foi solicitada a Ata Ad Referendum 
com o objetivo de incluir no projeto 034 a questão de bolsas de discentes e possibilidade de mudar essas
bolsas para estagiários, já tendo no corpo de funcionários 2 pessoas que já estão sendo pagas como 
estagiários. A ata Ad Referendum foi aprovada por unanimidade. Quarto item da pauta: o professor 
André informa que o quadro de horário do 1º semestre letivo de 2016, os cursos de Psicologia e de 
Direito já enviaram seu quadro de horário, mas ainda não recebeu o quadro do curso. As premissas são 
de no mínimo 8hs, como exceção para coordenador de graduação, chefe de departamento e diretor do 
Instituto, no mínimo 2 dias. O professor Murilo relata o problema da disciplina de Laboratório de 
Gestão Simulada I, que no curso de Administração é no 3º período e no curso de Ciências Contábeis no 
4º período, e já aconteceu em dois semestres lecionar a disciplina para poucos alunos, informando que 
em determinado semestre a disciplina só será ofertada no período da noite. Quinto item da pauta: O 
professor Thielmann explica que a CAPES abriu um Edital de oferta de cursos a distância para 
capacitação de gestores públicos ligados em órgãos públicos, o Edital 22/2015. O foco desse edital é 
para capacitação de funcionários ligados ao poder público, principalmente ligados a universidade. Foi 
montado um grupo de trabalho/comissão em que fazem parte os professores Ilton, Lúcia, Márcio, Julio 
Andrade, Thielmann e chefe da informática Edgar e em conversa internas com o grupo, serão ofertados 
os cursos que já tem, ficando na pendência a possibilidade de oferecer os cursos de “Gestão de Pessoas”
e “Logística e Infraestrutura” em nível de especialização. O professor Marco será o Coordenador da 



proposta do curso de “Gestão de Pessoas”, contando com o apoio dos professores André e Luiz Carlos, e
com isso está sendo pedida a aprovação do projeto no departamento. O professor Thielmann acha 
importante, estrategicamente, abrir o curso. O professor Ilton diz que o maior trabalho que se tem na 
UFF é fazer com que os recursos cheguem até a Instituição e serem destinados para os cursos 
relacionados. O projeto para os cursos de “Gestão de Pessoas” e “Logística e Infraestrutura” foram 
aprovados por unanimidade. Sexto item da pauta: o professor Kraemer solicita afastamento para 
qualificação em Doutorado a partir de Junho de 2016 por um período de 2 anos. O professor Gustavo 
pergunta sobre o processo de migração do VAD para o VMD. O professor Kraemer informa que o 
processo dos professores Arnaldo e Júlio Andrade estão finalizados, mas no seu caso, por ser 
coordenador do curso a distância, sua vinculação está no VAD, não podendo migrar para o VMD como 
coordenador, ficando ainda lotado no VAD. O professor André informa que o afastamento é sempre 
condicionado à vinda de um professor substituto ou pelo suprimento, por parte de professores da área, 
das disciplinas do professor licenciado. O professor Kraemer explicar que já conversou com os 
professores da área e eles estão de acordo em assumirem as disciplinas em qualquer eventualidade. A 
solicitação de afastamento é aprovada por unanimidade. Sétimo item da pauta: com o pedido de 
afastamento do professor Kraemer será aberto processo seletivo simplificado para professor substituto 
na área de “Administração Pública”. A proposta de Banca para esse processo é: Julio César Andrade de 
Abreu, Arnaldo Provasi Lanzara e Thais Soares Kronemberger; Suplente Carlos Frederico Bom 
Kraemer. A banca foi aprovada por unanimidade. Oitavo item da pauta: o professor André informa que
no dia 07/03/2016 será reaberto o RAD e fechará no dia 11/03. Para os professores que já preencheram 
o RAD, será enviado individualmente para cada professor um e-mail com as indicações de ajuste 
necessárias. Após ajustes, o professor deverá encaminhar o RAD para o departamento para arquivo. 
Nono item da pauta: Na próxima reunião serão informadas as novas regras para preenchimento do 
RAD, Estágio Probatório e Progressão e no máximo em Maio/2016 ter a aprovação deste procedimento.
Décimo item da pauta - Informes do Departamento: o professor André informa que o recurso feito 
pelo candidato Lansana, do concurso de Administração Geral e Financeira, foi recusado. A homologação
será publicada no Diário Oficial, e a partir desse momento será solicitada mudança na titulação para 
Mestrado. O departamento está com concurso simplificado aberto na área de “Administração Geral” 
com 39 candidatos inscritos e “Operações” com 10 candidatos inscritos até o momento. O professor 
Ilton informa que, para evitar possíveis recursos, não manter contato com os candidatos, mesmo que 
sejam conhecidos. Décimo primeiro item da Pauta - Assuntos Gerais: O professor Arnaldo solicita 
afastamento para participação no “XXXIV International Congress of the Latin American Studies 
Association - New York City” nos dias 27 a 30 de maio de 2016; o professor Thielmann solicita 
afastamento para participação no “Colóquio Internacional de Políticas Públicas – Colômbia”, nos dias 
28 e 29 de maio de 2016; o professor André participará de banca na UNITAU – Taubaté. O professor 
Murilo informa que foi procurado pela professora Ana Alice, do curso de Direito, para participar do 1º 
Seminário de Políticas Públicas e Meio Ambiente; informa também que, com relação ao CASI, foi feita 
uma parceria institucional, e no ano de 2016 o mesmo será realizado em Juiz de Fora; o professor 
Murilo em conversa e de acordo com o professor Gil, sugeriu sua transferência do departamento 
Multidisciplinar (VMD), para o departamento de Administração e Administração Pública(VAD), assim 
que o prazo de afastamento para Doutorado do referido professor terminar, o mesmo fará tal solicitação. 
O professor Ilton teve dois artigos aprovados no Congresso Pan-Americano de Transporte e Logística e 
solicita afastamento para participação de congresso, na Cidade do México, na última semana de 
setembro; e informa que no dia 17 de março o pessoal da PROPPI, além do pró-reitor, vários 
coordenadores, estarão na UFF para uma reunião e acha importante a participação dos professores na 
mesma. O professor Gustavo informa que no período de 06 a 09 de março estará em São José do Rio 
Preto para fazer uma avaliação pelo INEP. O professor André informa que antes encaminhar a 
aprovação, sempre será registrado o seguinte: todas as atividades de congresso, afastamento, tudo que 
envolve saída e que eventualmente prejudica aula sempre será condicionado a reposição das aulas, salvo
quando as atividades já estiverem prevista no calendário das disciplinas e com reposição programada, 
não podendo em hipótese alguma atrapalhar as atividades de aula. As solicitações de afastamento 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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