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1No sexto dia do mês de abril de 2017, às quatorze horas e quinze 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,
5em ordem alfabética: André Ferreira, Carlos José Vieira Martins, Elaine Sigette, Érika
6Burkowski, Gustavo da Silva Motta, Ilton Curty Leal Júnior, José Ricardo Maia de Siqueira,
7Lúcio Pereira de Andrade, Luís Henrique Abegão, Luiz Carlos Rodrigues, Marcelo Gonçalves
8do Amaral, Marco Antonio Conejero, Murilo Alvarenga Oliveira, Paulo André Dias Jácome,
9Pítias Teodoro Lacerda, Ricardo César da Silva Guabiroba, Uálison Rébula de Oliveira e
10Vanessa da Silva Garcia. Os professores Márcio Moutinho Abdalla, Terezinha Maria
11Folhadela Benevides Lobianco, Pauli Adriano de Almada Garcia e Murilo Alvarenga Oliveira
12justificaram suas ausências antecipadamente. O professor Ricardo Thielmann está afastado
13por motivos de saúde. Sobre o Item 1 da pauta “Aprovação de Ata”, foi lida a ata da 110ª da
14reunião ordinária, realizada em 08 de dezembro de 2016, a Ata foi aprovada por unanimidade.
15Sobre o Item 2 da pauta “Estágio Probatório”, o professor André efetuou a leitura do
16parecer elaborado pela Comissão de Avaliação, referente ao primeiro ano de estágio
17probatório do Prof. Marco Antonio Conejero (Processo 23069.073526/2016-95), o parecer foi
18favorável e a plenária o aprovou por unanimidade. Sobre o Item 3 da pauta “Aprovação do
19Calendário de Reuniões do VAD 2017”, foi aprovado por unanimidade pela plenária o
20calendário das reuniões ordinárias do Departamento do ano de 2017, que serão realizadas nas
21seguintes datas: 06/04, 04/05, 01/06, 06/07, 03/08, 14/09, 05/10, 09/11 e 07/12, o professor
22André informou que a data do mês de dezembro está sujeita a alteração, devido a realização
23do CASI. Sobre o Item 4 da pauta “Aprovação de Atas Ad Referendum”, o professor André
24efetuou a leitura das Atas Ad Referendum, referentes ao remanejamento de recursos dos
25contratos 068/16 e 015/17, para custeio de materiais de consumo, desenvolvimento de
26plataforma e pagamento da ABEC. A Professora Vanessa Garcia explicou brevemente a
27dinâmica do remanejamento de rubricas dos recursos da FEC. Em seguida foi lida a Ata
28referente à criação da Comissão Eleitoral Local para a escolha da nova chefia departamental
29do VAD. As Atas Ad Referendum foram submetidas à votação e aprovadas por unanimidade
30pela plenária. Sobre o Item 5 da pauta “Aprovação de Projetos de Pesquisa, Ensino e
31Extensão”, o professor Ricardo Guabiroba apresentou os projetos de pesquisa intitulados
32“Análise de cadeias para destinação de resíduos sólidos com base em aspectos econômicos,
33sociais e ambientais” e “Suporte a decisão em gestão de operações utilizando ferramenta de
34simulação”. Em seguida, a professora Érika explicou o funcionamento de seu projeto de
35ensino intitulado “Aplicando a Matemática Financeira”, inicialmente destinado aos alunos da
36disciplina de Matemática Financeira. O professor Paulo André informou que está
37desenvolvendo novamente o projeto de extensão de “Ensino da Matemática Básica” e
38solicitou autorização para que o referido projeto seja executado todo semestre letivo, se
39tornando dessa forma contínuo. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade pela
40plenária. Sobre o Item 6 da pauta “Mudança da Coordenação de ECS I e II”, o professor
41André informou que a partir do primeiro semestre letivo de 2017 as disciplinas de Estágio
42Curricular Supervisionado I e II estão sob a coordenação do professor Paulo André em
43substituição à professora Vanessa Garcia. Sobre o Item 7 da pauta, “Encontro de Economia
44de Comunhão (Rede Colaborativa Solidária)”, o professor Abegão informou ter sido
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45convidado a participar da organização do evento “Encontro de Economia de Comunhão”
46promovido pela UNIRIO e solicitou autorização para participação, que foi aprovada por
47unanimidade pela plenária. Sobre o Item 8 da pauta “Consulta Eleitoral do VAD”, o
48professor André informou que o Edital referente à Consulta Eleitoral para a escolha do Chefe
49e Subchefe do Departamento já foi divulgado, que a inscrição das chapas ocorrerá nos dias 10
50e 11/04. O professor informou ainda que a consulta eleitoral ocorrerá nos dias 26 e 27/04 e
51solicitou o apoio de todos os professores para a formação das mesas receptoras. O professor
52André ressaltou que seu mandato termina no dia 06/06 e solicitou àqueles que tivessem
53interesse na chefia que inscrevessem suas chapas. O professor Uálison informou que irá se
54candidatar a Chefia, juntamente com o professor Ricardo Thielmann, que concorrerá à
55subchefia e ressaltou que caso eleito irá abrir mão do cargo de coordenador de um MBA do
56Latec, já que de acordo com a legislação vigente, não poderá acumular as duas funções. Sobre
57o Item 9 da pauta “Resultado do ENADE 2015 - Reflexões”, o professor André replicou
58algumas falas do Pró-Reitor de Graduação, José Rodrigues sendo que sobre o ENADE, ele
59informou que quanto maior o IGC maior será a verba destinada à Instituição. Em seguida, o
60professor André explicou o funcionamento da pontuação do ENADE e ressaltou ser essencial
61explicar aos discentes todo o conteúdo do questionário para evitar erros no preenchimento,
62bem como investir na motivação dos mesmos para a obtenção de um melhor desempenho. O
63professor André sugeriu a criação de um GT em conjunto com a Coordenação e Unidade para
64propor ações visando à melhoria dos resultados no próximo ENADE. O professor Gustavo
65acredita que devido ao fato do Departamento contar com diversos outros cursos além da
66graduação, não foi possível desenvolver juntamente aos alunos atividades preparatórias para o
67ENADE, conforme ocorrido em outros cursos, o professor ressaltou ainda que é preciso
68pensar na criação de uma nova unidade, devido ao crescimento constante. O professor André
69acredita que a nota quatro obtida não foi satisfatória e que uma nota cinco deve ser
70ambicionada, em seguida apresentou um quadro de resultados, comparando o resultado obtido
71com as notas de outras instituições. Sobre o Item 10 da pauta “Projeto WDES – Definição
72de Data”, o professor Marco Conejero informou que a professora Manolita, que proferirá a
73palestra do Workshop, só possui a possibilidade de comparecer no ICHS aos sábados e
74consultou os presentes para saber de suas disponibilidades, após discussão ficou definido que
75antes de estabelecer uma data para realização do evento, será passada uma lista em todos os
76Departamentos para verificar a disponibilidade e a adesão dos professores. Sobre o Item 11
77da pauta “Comissão de Estágio Probatório/Progressão – Indicação de Novos Membros”,
78o professor André informou sobre a necessidade de formar uma nova Comissão para
79avaliação dos processos de estágio probatório e progressão funcional do VAD e solicitou aos
80interessados em compor a mesma se manifestassem, os professores Carlos José Vieira
81Martins, Lúcio Pereira de Andrade e Érika Burkowski se disponibilizaram e os professores
82Pítias Teodoro Lacerda e Luís Henrique Abegão, pertencentes a atual composição, aceitaram
83continuar, a plenária aprovou a nova composição da comissão por unanimidade. Sobre o Item
8412 da pauta “Apresentação e Votação de Procedimentos”, foram apresentados os seguintes
85procedimentos: Afastamento para doutorado e Pós-Doutorado, Progressão e Promoção dos
86Docentes e Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes, após a apresentação os
87procedimentos foram submetidos à aprovação e apenas o de Afastamento foi aprovado, pois a
88plenária deliberou que os procedimentos que tratam de Progressão e Estágio Probatório
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89deverão ser aprovados na próxima reunião ordinária do Departamento. As Instruções de
90Trabalho que dispõem sobre Progressão Funcional para a Classe de Associado e Cadastro de
91Projetos de Iniciação Científica foram lidas e aprovadas por unanimidade pela plenária. Sobre
92o Item 13 da pauta “Informes do Departamento”, o professor André informou ser
93imprescindível a entrega do RAD, diários, resumos semestrais e horários presenciais na
94Secretaria do VAD e ressaltou que aqueles professores que não efetuarem a entrega dos
95diários e relatórios semestrais poderão sofrer sanção e não ter seus processos de progressão
96funcional avaliados e solicitou a secretária Thamires que ao término do mês de abril realize
97um levantamento dos professores que estão em débito e passe a informação à Comissão de
98Avaliação. Sobre o Item 14 da pauta “Assuntos Gerais”, a professora Érika solicitou
99autorização para participar da “25th International Input Output Conference” que ocorrerá na
100State University de New Jersey, no período de 19 a 23 de junho de 2017, a plenária aprovou
101por unanimidade a sua participação. Em seguida, o professor Marcelo comunicou seu retorno
102após o afastamento de Pós-Doutorado e agradeceu a colaboração do Departamento. O
103professor Pítias informou que foi realizada uma reunião juntamente ao Reitor para discutir a
104possibilidade da criação de uma nova unidade e que o mesmo sinalizou não se opor a
105proposta. O professor Pítias ressaltou a importância da oficialização do Grupo de Trabalho
106para levar a proposta adiante e informou que a principio não há a possibilidade de cessão de
107um novo espaço físico, mas só será possível pleitear caso a nova unidade seja criada. O
108professor Ilton acredita que o teor da proposta deve ser esclarecido aos outros Departamentos
109para que não haja distorção das informações. O professor Luís Abegão informou ter sido
110convidado juntamente com a professora Elaine Sigette a participar do “Festival de Economia
111Solidária” promovido pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, que ocorrerá no mês de
112outubro do corrente ano. A professora Elaine comunicou seu retorno após o afastamento para
113realização de Doutorado. O professor Marco Conejero solicitou autorização para participar
114do“2017 IFAMA World Conference 2017” que será realizado na International Food and
115Agribusiness Management Association em Miami (EUA), no período de 18 a 21 de junho de
1162017, a plenária aprovou por unanimidade a sua participação. Como nada mais houve a tratar
117foi encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte minutos e eu, Thamires Domingos Paredes
118Galantini, Secretária do Departamento, lavrei e assinei a presente Ata, que, após lida e
119aprovada, será assinada por todos os membros do Departamento presentes na reunião.
120
133
121
134
122
135
123
136
124
137
125
138
126
139
127
140
128
141
129
142
130
143
131
144
132
145
26
3
27

