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1No quarto dia do mês de maio de 2017, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se
2ordinariamente, na sala 303-B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), os
3integrantes do Departamento de Administração e Administração Pública (VAD). Estiveram
4presentes os seguintes professores, em ordem alfabética: André Ferreira, Carlos José Vieira
5Martins, Elaine Sigette, Érika Burkowski, Gustavo da Silva Motta, Ilton Curty Leal Júnior,
6José Ricardo Maia de Siqueira, Lúcio Pereira de Andrade, Luís Henrique Abegão, Luiz
7Carlos Rodrigues, Márcio Moutinho Abdalla, Marco Antonio Conejero, Murilo Alvarenga
8Oliveira, Murilo Alvarenga Oliveira, Paulo André Dias Jácome, Pítias Teodoro Lacerda,
9Ricardo César da Silva Guabiroba, Ricardo Thielmann, Terezinha Maria Folhadela Benevides
10Lobianco, Uálison Rébula de Oliveira e Vanessa da Silva Garcia. O professor Pauli Adriano
11de Almada Garcia justificou sua ausência antecipadamente. Sobre o Item 1 da pauta
12“Aprovação de Ata”, foi lida a ata da 111ª da reunião ordinária, realizada em 06 de abril de
132017 que foi aprovada por unanimidade. Sobre o Item 2 da pauta “Estágio Probatório”, o
14professor Abegão efetuou leu os pareceres referentes ao Estágio Probatório Final dos
15professores Vanessa da Silva Garcia (Processo 23069.072602/2017-26) e Ricardo César da
16Silva Guabiroba (Processo 23069.072519/2017-57), o professor Abegão sugeriu aos referidos
17professores que se envolvam mais em atividades de extensão e informou que ambos os
18pareceres foram favoráveis e a plenária aprovou por unanimidade a aprovação do estágio
19probatório dos docentes. Em seguida, foi lido o parecer referente à solicitação de Progressão
20Funcional da classe de Adjunto I para Adjunto II da professora Érika Burkowski (Processo
2123069.072482/2017-67), o parecer foi favorável e a plenária aprovou por unanimidade a
22progressão funcional. Sobre o Item 3 da pauta “Aprovação de Atas Ad Referendum”, o
23professor André efetuou a leitura da Ata Ad Referendum, referente ao remanejamento de
24recursos do contrato 068/16, para cobrir despesas de pagamento de bolsista discente. O
25professor Márcio Abdalla explicou brevemente a dinâmica do remanejamento de rubricas dos
26recursos da FEC. A Ata Ad Referendum foi submetida à votação e aprovada por unanimidade
27pela plenária. Sobre o Item 4 da pauta “Deliberação e Aprovação de Editais”, o professor
28Ricardo Thielmann solicitou autorização para abertura dos Editais do 2º semestre de 2017 e 1º
29semestre de 2018 dos Cursos de Especialização, pertencentes ao PNAP, nas áreas de Gestão
30Pública, Gestão em Saúde Pública e Gestão Pública Municipal. O professor esclareceu que
31apesar de estar sendo solicitada a autorização para abertura de dois editais, provavelmente
32apenas um será aberto, devido à escassez de recursos. A plenária aprovou por unanimidade a
33abertura dos Editais. Sobre o Item 5 da pauta “Eleições do VAD”, a professora Vanessa
34Garcia agradeceu a participação de todos os professores e técnicos na Consulta Eleitoral,
35informou os números obtidos na apuração e parabenizou a chapa eleita, composta pelos
36professores Uálison Rébula e Ricardo Thielmann, pela vitória. O professor André agradeceu
37aos componentes da Comissão Eleitoral pela realização do pleito. Sobre o Item 6 da pauta
38“Workshop WDES”, o professor Marco Conejero informou ter entrado em contato com a
39professora Manoelita para tentar agendar uma data para a realização do Workshop, porém ela
40não retornou ao contato. O professor Conejero sugeriu que o evento seja realizado no segundo
41semestre. O professor André acredita que o evento deva ser realizado em uma quinta-feira,
42pois alcançará um número maior de professores do VAD e ressaltou a importância do evento
43para o aprimoramento profissional de todos os docentes. Sobre o Item 7 da pauta,
44“Aprovação de Projetos”, o professor Marco Conejero fez uma breve apresentação sobre o
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45Projeto de Ensino de Seminários do qual é participante, que tem por finalidade promover a
46discussão metodológica entre os alunos de graduação e mestrado e ressaltou que o mesmo
47está aberto a todos os professores que desejarem participar. Em seguida, o Projeto foi
48submetido à votação e aprovado por unanimidade pela plenária. Sobre o Item 8 da pauta
49“Apresentação e Votação de Procedimentos e IT’s”, o professor André efetuou a leitura
50dos procedimentos referentes a progressão funcional e estágio probatório e indagou se algum
51docente tinha alguma correção ou sugestão a fazer. O professor Abegão acredita que os dois
52procedimentos precisam ser revistos e efetuou a leitura de alguns trechos que contém
53discrepâncias. Tendo em vista a colocação do professor Abegão, a plenária concordou que os
54procedimentos sejam revisados e submetidos à votação na próxima reunião ordinária do
55Departamento. Sobre o Item 9 da pauta “Apresentação da Nova Grade do Curso de
56Administração”, o professor Murilo efetuou a apresentação da proposta da nova grade do
57Curso de Administração, explicando quais as alterações serão realizadas, as motivações que
58levaram a elaboração da proposta e ressaltou que a nova grade permitirá a atualização do
59Curso e será mais enxuta, pois permitirá que os docentes não ultrapassem a carga horária de
60oito horas de aulas semanais, além de fornecer ao discente uma maior flexibilidade. O
61professor André ressaltou que para não haver divergências e minimizar o esforço docente, o
62currículo dos cursos de Administração e Ciências Contábeis devem ser alterados
63conjuntamente. Após discussão sobre a nova grade o professor Murilo encerrou a
64apresentação. O professor André informou que o objetivo é implementar a nova grade
65curricular no 2º semestre de 2017. Sobre o Item 10 da pauta “Preenchimento de
66Formulários para Mudança de Grade”, o professor André informou que os formulários
67referentes as ementas das disciplinas da nova grade devem ser atualizados pelos docentes das
68diferentes áreas de conhecimentos existentes no Departamento e posteriormente enviados ao
69Coordenador do Curso, professor Pauli. Sobre o Item 11 da pauta “Proposta de Criação de
70GT – Nova Unidade”, o professor Murilo informou que será necessário formar um Grupo de
71Trabalho para montar uma proposta para pleitear a criação de uma nova unidade. Em seguida,
72os professores Pítias Teodoro Lacerda e Murilo Alvarenga Oliveira manifestaram interesse
73em compor o GT. O Grupo de trabalho foi aprovado por unanimidade pela plenária. Sobre o
74Item 12 da pauta “Assuntos Gerais”, nenhum docente teve assuntos a tratar. Como nada
75mais houve a tratar foi encerrada a reunião às dezesseis horas e eu, Thamires Domingos
76Paredes Galantini, Secretária do Departamento, lavrei e assinei a presente Ata, que, após lida
77e aprovada, será assinada pelos membros do Departamento presentes na reunião.
78
89
79
90
80
91
81
92
82
93
83
84
85
86
87
88
17
2
18

