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1No oitavo dia do mês de maio de 2014, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se ordinariamente,
2na sala 303, Bloco B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda (ICHS), do Pólo
3Universitário de Volta Redonda, os integrantes do Departamento de Administração e Administração
4Pública. Estiveram presentes os seguintes professores, em ordem alfabética: André Ferreira, Gustavo da
5Silva Motta, Ilton Curty Leal Junior, Lúcio Pereira de Andrade, Luís Henrique Abegão, Luiz Carlos
6Rodrigues, Marcelo Gonçalves do Amaral, Murilo Alvarenga Oliveira, Ricardo Thielmann e Ualison
7Rébula de Oliveira e os professores substitutos Alessandra dos Santos Simão e Sheila Serafim da Silva.
8Os professores Carlos José Vieira Martins, Erika Burkowski, Márcio Moutinho Abdalla e Pítias Teodoro
9Lacerda estão afastados para qualificação. Os professores Arnaldo Provasi Lanzara, Carlos Frederico
10Bom Kraemer, Elaine Ribeiro Sigette, Fabio Henrique Cazeiro de Mayrinck, Júlio Cesar Andrade de
11Abreu, Pauli Adriano de Almada Garcia justificaram suas ausências. A professora Maria Alice Chaves
12Nunes Costa faltou. A reunião foi iniciada com o prof. Abegão, apresentando a pauta da reunião: 1)
13Aprovação da ata anterior; 2) Aprovação da ata ad referendum para modificação de banca de concurso; 3)
14Aprovação do relatório de estágio probatório de 32 meses do Profº Ualison; 4) Informe sobre os
15concursos; 5) Informe sobre a resolução CEP 108/2014; 6) Assuntos Gerais. O professor Abegão fala
16sobre a aprovação da ata anterior, todos aprovaram a ata de número 87º. Com isso, passou-se ao segundo
17item da pauta que refere-se a aprovação da ata ad referendum para modificação de banca de concurso, o
18professor Abegão explica sobre o motivo pelo qual foi feita a troca dos componentes da banca
19examinadora, pois o professor Virgílio não poderá estar presente na semana que o concurso será
20realizado, assim, foi necessário a substituição no concurso da área de Administração Geral. Passou-se
21então para o terceiro item da pauta, este que refere-se ao relatório de estágio probatório de trinta e dois
22meses do professor Ualison Rébula de Oliveira, o professor Murilo fala sobre a análise do processo, e
23explica sobre sua efetiva pontuação e chama a atenção para a trajetória do Profº Ualison, que superou as
24expectativas do departamento. O Prof° Murilo também fala sobre o envolvimento que o Profº Ualison
25teve com projetos de pesquisa ao longo desse período, orientações, contribuindo muito na área de
26finanças da qual o Profº Ualison pertence, o professor Murilo também discorre que O Profº Ualison está
27habilitado para ocupar cargos administrativos devido aos bons resultados que seus trabalhos apontam,
28assim, todos aprovaram o fim do estágio probatório do professor Ualison Rébula de Oliveira. A reunião
29prosseguiu e assim passou-se para o quarto item, Informe sobre os concursos; o Profº Abegão fala sobre
30os concursos que serão realizados na instituição na semana do dia 12 ao dia 15 de maio de 2014, Abegão
31explica que tem apenas um candidato para cada concurso, sendo assim, o professor Marcelo Amaral
32indaga sobre a possibilidade de se rebaixar o concurso de Métodos Quantitativos Aplicados para
33assistente, pois para esse concurso existem duas vagas e como só tem um candidato, o Prof° Marcelo
34Amaral pensa na possibilidade de obter mais candidatos para o próximo concurso nessa área. Em relação
35ao concurso de Métodos Quantitativos Aplicados que ocorreu em 2013, o professor Abegão fala sobre o
36pedido de recurso do único candidato não aprovado Juan Diego Cardoso Brettas, pois o mesmo entrou
37com recurso na Secretaria Geral dos Conselhos Superiores – SGCS dentro do prazo previsto, dessa forma,
38o departamento se manifestou ao tomar ciência do processo. Passou-se então para o item cinco da
39reunião, o informe sobre a resolução CEP 108/2014; todos presentes informaram que receberam a
40resolução, foi discutida a melhor maneira de se aplicar a segunda chamada e todos concordaram em que o
41próximo passo deverá ser esse assunto ser colocado em pauta na reunião de colegiado para que
42formalizem essa questão. No ponto de assuntos gerais, o professor Murilo fala sobre a questão das
43disciplinas no primeiro semestre de 2014 e citou como exemplo a disciplina Laboratório de Gestão
44Simulada II, esta que obteve problemas em relação a alocação de alunos que não foi devidamente
45distribuída para cada horário; o professor Ricardo Thielmann fala sobre a falta de comunicação na
46formação do quadro de horário entre a chefia e a coordenação do curso. Portanto, o professor Abegão
47explica sobre as mudanças de horários pela razão do curso depender cinquenta por cento com o curso de
48Ciências Contábeis, assim, o Professor Abegão exemplifica o caso do professor substituto Marcellus que
49apresentou problemas com seu horário, pois seus horários com o mestrado batiam com seus horários de
50aula. O professor Ilton fala sobre alguns ajustes que deverá surgir na coordenação para não otimizar a
51listagem dos alunos para que não ocorra problemas com alunos excedentes. O Professor André Ferreira
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52solicitou afastamento internacional para participar do Congresso da Society for Social Studies of Science,
53que se realizará no período de 20 a 23/08/2014 na cidade de Buenos Aires- Argentina. O pedido foi
54aprovado condicionado a reposição das aulas que não forem ministradas, assim todos aprovaram o pedido
55do professor André. O professor Marcelo Amaral informa e pede aprovação para os seguintes itens; 1) o
56convite para a banca de doutorado da aluna Yara Fonseca no PPED do IE/UFRJ. 2) o aceite de artigo para
57XXVI conferencia da SASE, q será em Chicago entre 10 e 12 de julho e 3) o convite para ministrar o
58módulo Organizações Gerenciadas por Projeto no MBA de Gestão de Projetos do LATEC, turma
59EEIMVR. Será entre 28 de junho e 5 de julho, todos aprovaram seus pedidos. O professor Ricardo
60Thielmann informa sobre o fim de seu período de qualificação para doutorado. O professor Lúcio também
61informa sobre o fim de seu período de afastamento para doutorado. Como nada mais houve a tratar foi
62encerrada a reunião às dezesseis horas e cinco minutos, e lavrada a presente Ata, que, após lida e
63aprovada, será assinada por todos os membros do Departamento presentes na reunião.
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