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1No sétimo dia do mês de Agosto de 2014, às quatorze horas e dez minutos, reuniram-se
2ordinariamente, na sala 303B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta
3Redonda (ICHS), do Polo Universitário de Volta Redonda, os integrantes do
4Departamento de Administração e Administração Pública (VAD). Estiveram presentes
5os seguintes professores, em ordem alfabética: André Ferreira, Carlos Kraemer, Júlio
6Cesar Andrade de Abreu, Ilton Curty, Lúcio Andrade, Luís Abegão, Marcelo Amaral,
7Murilo Alvarenga, Pauli Garcia, Ricardo Thielmann, Ualison Rébula, Vanessa Garcia e
8a professora substituta Sheila Serafim. Os professores Carlos Vieira, Erika Burkowski,
9Márcio Abdalla e Pítias Teodoro estão afastados para qualificação. A professora Elaine
10Sigette está de Licença Maternidade. Os professores Arnaldo Provasi, Fabio Mayrinck,
11Gustavo Motta, Luiz Carlos Rodrigues, Paloma Lopes e Terezinha Lobianco
12justificaram suas ausências. A professora Maria Alice Costa faltou. A reunião foi
13iniciada com o prof. André apresentando a pauta da reunião: 1) Aprovação da ata
14anterior; 2) Aprovações: progressão funcional do Prof. Murilo Alvarenga e estágio
15probatório do Prof. Arnaldo Provasi; 3) Processo de eleição do Coordenador dos Cursos
16de Pós-Graduação EAD; 4) Afastamento Internacional Prof. Ilton (Ad Referendum); 5)
17Solicitação de Afastamento da Profª. Elaine Sigette para qualificação – Doutorado; 6)
18Solicitação da Profª. Vanessa Silva para ministrar disciplina no Mestrado Modelagem
19Computacional; 7) Análise e Regulamentação da Portaria 1.224/2013 determinação do
20MEC sobre a guarda de documentos no âmbito das IFES; 8) Espaço VAD: redirecionar
21os Professores substitutos para as mesas dos professores licenciados; 9) Informes do
22Departamento; 10) Assuntos gerais. Quanto ao primeiro item da pauta, o professor
23André solicita a aprovação da ata anterior e todos aprovaram a ata de número 89º. Com
24isso, passou-se ao segundo item da pauta, que se refere aprovação do Estágio Probatório
25do Prof. Arnaldo Provazi e Progressão Funcional do Prof. Murilo Alvarenga, analisados
26pelo Prof. Pauli, que deu parecer para a aprovação dos processos. Os processos foram
27aprovados por unanimidade pela plenária. Passando para o terceiro ponto da pauta, o
28Prof. Ilton traz esclarecimentos sobre a eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do
29curso do EAD, dizendo que, por orientação da PROPPI (Mônica Gareli) é necessário
30conduzir um processo de eleição, solicitando ao departamento montar uma comissão
31eleitoral. O Prof. Julio Andrade diz que não existe o cargo de coordenador de tutoria e
32Prof. Ilton diz que foi enviado o regulamento constando coordenador de tutoria e o
33mesmo retornou dizendo que deve ser vice-coordenador. O Prof. Marcelo Amaral diz
34que, como são três cursos diferentes, para a eleição deverão ter três comissões, três
35processos seletivos, três consultas, três urnas, podendo ser a mesma comissão. O Prof.
36Marcelo Amaral informou ainda que para ser candidato é necessário ser professor do
37curso. O Prof. Ilton informou que já existe um aluno representante de cada curso no
38colegiado, que talvez valha a pena serem os mesmos para participaram da Comissão
39Eleitoral Local (CEL) como representantes dos discentes. Assim o Prof. Ilton diz que no
40dia 15/08/2014 haverá a reunião de colegiados curso de especialização EAD em que os
41alunos estarão presentes e será confirmado com os mesmos a participação na CEL. O
42Prof. Marcelo Amaral verificou que a CEL para a eleição do curso de Pós Graduação
43deverá ser composta por três representantes docente e um do corpo discente, não sendo
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44necessário representação de funcionários. Após consultas aos presentes, foram
45indicados os seguintes nomes docentes para CEL da pós graduação EAD: titulares –
46Prfs . Murilo, Vanessa e Abegão. Suplente: Prof. André. Para a formação das CELs fica
47então pendente a indicação dos discentes, sendo um titular e um suplente para cada
48curso. O Prof. André pede aprovação da Ata Ad Referendum que trata do afastamento
49internacional do Prof. Ilton, que foi aprovada por unanimidade. O Prof. André
50apresentou o pedido de afastamento por um ano para Doutorado da prof. Elaine Sigette
51que apresentou a documentação necessária. A professora Elaine conversou com o
52professor Lúcio (que assumirá 2 horas/ aulas), o Prof. Marcellus (que assumirá 4 horas/
53aulas) para dividir a carga horária de 8hs/aula, ficando faltando uma disciplina de
542hs/aula, que será ministrada pela professora Sheila. O afastamento foi aprovado por
55unanimidade e na próxima reunião será deliberada a área de atuação para o Professor
56Substituto da vaga da Profa. Elaine Sigette. Caso não tenha professor substituto, a
57professora Elaine será convidada a retornar suas atividades no VAD A Prof. Vanessa
58pede autorização para participar do programa de Mestrado de Modelagem
59Computacional, onde ministrará disciplinas e orientará alunos, não interferindo em suas
60atividades no VAD.. Os professores presentes aprovaram o pedido de participação da
61professora Vanessa no Programa de Mestrado na EEIMVR, desde que não acarrete
62prejuízo para suas funções no VAD. Prof. Julio Andrade fala sobre a portaria 1224/2013
63referente a guarda de documentos das Instituições Federais, tendo que guardar registros
64de diários e notas mas as provas podem ser entregues aos alunos. Consta na portaria
65inclusive que as verificações suplementares também podem ser devolvidas aos alunos.
66Foi encaminhado pelo Prof. Julio Andrade a proposição de que cada Professor poderá
67entregar a prova para os alunos ou, ao final de cada semestre, enviar para o
68Departamento que deverá arquivar por um ano e posteriormente destruir as avaliações.
69A proposta foi aprovada por unanimidade. O Prof. André informa que estão chegando
70novos professores e está havendo a dificuldade de locais para os professores se
71instalarem, sendo necessário fazer um ajuste, racionalizando a ocupação das salas,
72fazendo a proposta de redirecionar os Professores Substitutos para as mesas dos
73professores licenciados, pois algumas salas estão com mesas disponíveis. Marcelo
74Amaral diz que será feita uma atualização de cadastro de professor e máquinas que
75estão sendo utilizadas pelos mesmos para se ter um controle de quem está usando
76determinado equipamento. O Prof Ilton diz que é interessante ter um espaço para os
77substitutos de forma que compartilhem determinados equipamentos e armários para que
78o professor efetivo tenha seu espaço individualizado, tendo em vista ser seu posto de
79trabalho efetivo, ter a presença de pertences pessoais e arquivos profissionais
80particulares. Além disso, e determinados casos, mesmo licenciado, o Prof permanece
81frequentando a instituição e utilizando o espaço a ele reservado. Ao final dos debates,
82não houve deliberação sobre o assunto. Em seguida, o Prof. André fala sobre o
83andamento dos concursos VAD, dizendo que enviou um memorando para Niterói
84pedindo para ampliar perfil de uma das vagas de concurso, estendendo o mesmo para
85englobar a formação de Engenharia de Produção para todas as Engenharias. O Prof.
86Ualison pede para registrar em ata que a vaga do concurso é somente para área de
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87Administração Financeira e que os pontos serão cobrados na área de Administração
88Financeira e Orçamentária. O Prof. Ualison enfatiza que a vaga não é para
89Administração Geral e que por isso os pontos cobrados não abordarão Administração
90Geral. O Prof. André pede para registrar em ata que será enviado um email para o curso
91de Ciências Contábeis por causa do problema que está havendo no quadro de horário,
92pois os cursos de Administração e Ciências Contábeis estão com os períodos
93intercalados, não dando para compatibilizar as turmas. Prof. André informa que foi
94enviado um email avisando aos professores sobre a entrega de Diários de Classe e
95Resumo Semestral no final do semestre, que, caso o professor não entregue os
96documentos solicitados, o mesmo incorre no risco de não ter aprovação para a sua
97progressão funcional. Marcelo informa que o chefe de departamento assim como a
98direção tem a autorização para não assinar documentos solicitados por esses
99professores, passagens, diárias, progressão funcional. Abrindo a pauta para assuntos
100geraisO professor Ilton pede afastamento internacional entre os dias 19 e 25 de outubro
101de 2014 para apresentação de dois artigos aprovados no XVIII CLATPU - Congresso
102Latinoamericano de Transporte Público e Urbano, que acontecerá entre os dias
10320/10/2014 e 24/10/2014, em Rosário, na Argentina. Além do afastamento o Prof. Ilton
104também relata sobre a dificuldade de dar aula por causa dos alunos que ficam
105conversando e gritando nos corredores em horários vagos ou na espera do professor,
106gerando assim um desconforto para os professores e alunos que estão em sala de aula,
107pedindo assim que esse problema seja levado para a Unidade para tomar as devidas
108providências. O Prof. André informa que irá formalizar o pedido a Unidade solicitando
109apoio para solucionar tal problema. Marcelo Amaral pede aprovação para um convite da
110TUSUR University para participar na Triple Helix XII Internacional Conference, na
111Rússia, entre os dias 10 e 13 de setembro, solicitando o afastamento entre o dia 06 e o
112dia 15 de setembro. Solicitando ao departamento para autorizar diárias para viagem. A
113Profa. Vanessa pede aprovação para o Congresso Nacional de Modelagem Matemática
114Computacional, no Rio Grande do Norte, estando com dois trabalhos para apresentar,
115que é fruto da orientação de dois alunos do mestrado, de 8 a 12 de setembro. O Prof.
116Julio Andrade pede afastamento para os seguintes eventos: a) participar de um grupo de
117trabalho na CAPES sobre a reformulação do projeto pedagógico do curso de Adm.
118Pública a distância que acontecerá no dia 25 de agosto (GT PNAP), b) participação no
119INEP para criar uma prova específica no ENADE para o curso de Adm. Pública a
120distância que acontecerá no dia 02 de setembro (GT INEP); c) banca no dia 18 de
121setembro na UFJF e d) palestra na UFAM dias 19 a 22 de setembro, em Manaus. Todos
122os pedidos de afastamento foram autorizados, condicionados que não prejudiquem os
123compromissos dos professores no Departamento. Como nada mais houve a tratar foi
124encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte minutos, e lavrada a presente Ata, que,
125após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do Departamento presentes na
126reunião.
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