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1No oitavo dia do mês de dezembro de 2016, às quatorze horas e dez minutos, reuniram-se
2ordinariamente, na sala 303-B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda
3(ICHS), do Polo Universitário de Volta Redonda, os integrantes do Departamento de
4Administração e Administração Pública (VAD). Estiveram presentes os seguintes professores, em
5ordem alfabética: André Ferreira, Carlos José Vieira Martins, Érika Burkowski, Gustavo da Silva
6Motta, Ilton Curty Leal Júnior, José Ricardo Maia de Siqueira, Lúcio Pereira de Andrade, Marco
7Antônio Conejero, Murilo Alvarenga Oliveira, Paulo André Dias Jácome, Pítias Teodoro Lacerda,
8Ricardo César da Silva Guabiroba, Terezinha Maria Folhadela Benevides Lobianco, Uálison
9Rébula de Oliveira e Vanessa da Silva Garcia. Os professores Elaine Ribeiro Sigette e Marcelo
10Gonçalves do Amaral estão afastados para qualificação. Sobre o Item 1 da pauta “Aprovação de
11Ata”, foi lida a ata da 109ª da reunião ordinária, realizada em 03 de novembro de 2016, a Ata foi
12aprovada por quatorze votos favoráveis e uma abstenção. Sobre o Item 2 da pauta “Progressão
13Funcional”, o professor André fez um breve resumo sobre o histórico dos processos de
14solicitação de progressão funcional da professora Maria Alice Chaves Nunes Costa, que
15atualmente está lotada no Departamento de Artes (GAT). O professor informou ter aprovado as
16solicitações de progressão através de Ata Ad Referendum e solicitou a deliberação da plenária que
17a aprovou por quatorze votos favoráveis e um contrário. Sobre o Item 3 da pauta “Aprovação de
18Atas Ad Referendum”, o professor André efetuou a leitura da Ata Ad Referendum, referente a
19abertura dos editais para a formação das turmas 6 (seis) e 7 (sete) dos cursos de especialização em
20Gestão Pública, modalidade EaD. Em seguida, foi lida a Ata Ad Referendum referente ao Projeto
21de Custeio dos Cursos de Especialização à Distância do PNAP/UFF e a transferência de recursos
22junto à FEC, o valor do remanejamento foi de R$ 88.000,00 e é referente ao contrato 034/2014
23(PNAP). Os professores Vanessa Garcia e Ricardo Guabiroba explicaram brevemente a dinâmica
24do remanejamento de rubricas dos recursos da FEC. As Atas Ad Referendum foram submetidas à
25votação e aprovadas por unanimidade pela plenária. Sobre o Item 4 da pauta “Aprovação de
26Projetos de Pesquisa”, o professor Marco Conejero apresentou os projetos de pesquisa
27intitulados “A Inovação Organizacional no Arranjo Social de Produção de Mamona: uma análise
28territorial dos impactos socioeconômicos do Programa Nacional de Biodiesel e “O Desperdício de
29Alimentos no Setor Varejista na Região Sul Fluminense do Rio de Janeiro”. O professor Marco
30solicitou autorização para participar dos projetos apresentados. O professor Ricardo Guabiroba
31que é colaborador do projeto “O Desperdício de Alimentos no Setor Varejista na Região Sul
32Fluminense do Rio de Janeiro”, também solicitou autorização para participação. Ambos os
33projetos foram aprovados por unanimidade pela plenária. Sobre o Item 5 da pauta
34“Apresentação e votação do Procedimento para Doutorado e PosDoc”, o professor André
35informou que o procedimento foi embasado nas regras da UFF e que foi bastante trabalhoso,
36devido a divergência das legislações vigentes. Em seguida, o professor André apresentou o
37procedimento já alterado com as sugestões recebidas e ressaltou que de acordo com o
38procedimento para haver liberação de licença para capacitação será necessário que haja a cessão
39de professor substituto ou que outro professor da área se disponha a substituir o docente que
40deseja se licenciar. A professora Terezinha expôs sua preocupação, pois é a única professora de
41sua área e não pode ser coberta pela segunda alternativa, se tornando assim um caso específico. O
42professor Pítias sugeriu que fosse incluída uma cláusula definindo que casos específicos sejam
43discutidos no colegiado, conforme a demanda. O professor André informou que irá incluir no
44procedimento a cláusula de que casos omissos serão discutidos pela plenária. O professor Murilo
45sugeriu que tal cláusula seja inserida em todos os procedimentos. Em seguida, o Procedimento foi
46submetido a votação e aprovado por unanimidade pela plenária. Sobre o Item 6 da pauta,
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47“Formação de Grupo de Trabalho – Criação de Nova Unidade”, o professor Murilo iniciou a
48apresentação do diagnóstico realizado sobre a estrutura atual do ICHS, aprestando também as
49justificativas para a criação de uma nova unidade. O professor Ilton sugeriu que caso seja criada a
50nova unidade, ela deve ser composta de cursos afins. O professor Marco Conejero acredita que o
51GT deverá ser composto por docentes que ocupam cargos diretivos. A professora Érika indagou
52sobre quais serão os benefícios da criação de uma nova unidade e o professor Murilo a respondeu,
53expondo a cessão de mais recursos e autonomia financeira. A professora Terezinha acredita que a
54maior barreira para a concretização deste projeto será a alocação de espaço. O professor Carlos
55Vieira não acredita que a criação de uma unidade seja a melhor alternativa, devido à conjuntura
56atual de restrição de recursos. O professor Ilton ressaltou que uma nova unidade trará mais
57representatividade nos Conselhos da UFF. A criação do Grupo de Trabalho inicialmente formado
58pelos professores Murilo Alvarenga, Pítias Teodoro, Uálison Rébula foi submetido à votação e
59aprovado por unanimidade pela plenária. O professor André ressaltou que estenderá o convite aos
60professores Pauli Garcia e Ricardo Thielmann para também comporem o referido GT. Sobre o
61Item 7 da pauta “Apresentação das IT’s – Progressão Funcional e Cadastro de Projeto de
62IC”, o professor André informou ter recebido dos professores Abegão e Paulo André as
63Instruções de Serviço referentes à Progressão Funcional e Cadastro de Projeto de Iniciação
64Científica e solicitou que todos revisassem para posterior aprovação. Sobre o Item 8 da pauta
65“Informes do Departamento”, o professor André solicitou autorização da plenária para pleitear
66a prorrogação do Concurso para professor Adjunto na área de Administração Geral, Edital nº
6780/2014, realizado no período de 26 a 28/10/2015 e homologado no DOU em 22/12/2015. O
68professor informou que o Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR) entrou em contato para
69manifestar interesse em reaproveitar o segundo colocado do referido concurso. A plenária
70aprovou por unanimidade a prorrogação. Sobre o Item 09 da pauta “Assuntos Gerais”, o
71professor Jose Ricardo informou que no próximo semestre ministrará aulas às segundas-feiras no
72programa de doutorado na UFRJ no qual é participante. O professor Murilo convidou todos a
73participarem do “Seminário de Estratégias e Aprendizagem em Administração” a ser realizado
74nos dias 15 e 16 de dezembro de 2016. Como nada mais houve a tratar foi encerrada a reunião às
75dezesseis horas e eu Thamires Domingos Paredes Galantini, Secretária do Departamento, lavrei e
76assinei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do
77Departamento presentes na reunião.
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