1
2
3
4
5
6
7

Universidade Federal Fluminense
Pólo Universitário de Volta Redonda
Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda
Departamento de Administração e Administração Pública (VAD)
Ata da 91º Reunião Ordinária do Departamento de Administração e Adm. Pública

8
1No quarto dia do mês de setembro de 2014, às quatorze horas e trinta minutos,
2reuniram-se ordinariamente, na sala 303 Bloco B, do Instituto de Ciências Humanas e
3Sociais de Volta Redonda (ICHS), do Polo Universitário de Volta Redonda, os
4integrantes do Departamento de Administração e Administração Pública (VAD).
5Estiveram presentes os seguintes professores, em ordem alfabética: André
6Ferreira,Carlos Frederico Bom Kraemer,Gustavo da Silva Motta, Ilton Curty Leal
7Júnior, Júlio Cesar Andrade de Abreu, Lúcio Pereira de Andrade, Luís Henrique
8Abegão, Luiz Carlos Rodrigues, Marcelo Gonçalves do Amaral,Murilo Alvarenga
9Oliveira, Pauli Adriano de Almada Garcia,Ricardo César da Silva Guabiroba, Ricardo
10Thielmann, Terezinha Maria Folhadela Benevides Lobianco, Ualison Rébula de
11Oliveira, Vanessa da Silva Garcia e as professoras substitutas Paloma de Lavor Lopes
12eSheila Serafim da Silva.Os professores Carlos José Vieira Martins, Elaine Ribeiro
13Sigette, Erika Burkowski e Márcio Abdalla estão afastados para qualificação.Os
14professores Arnaldo Provasi, Fabio Henrique Cazeiro de Mayrinck e Pítias Teodoro
15Lacerda justificaram suas ausências. A professora Maria Alice Chaves Nunes Costa
16faltou. A reunião foi iniciada com o prof. André apresentando a pauta da reunião: 1)
17Aprovação da ata anterior;2) Resultado do processo de reconhecimento do curso de
18Administração Pública EAD; 3) Consulta Eleitoral para coordenação do curso de Adm.
19Pública EAD; 4) Entrega de documentos: diário de classe – exceções: Estágio
20Curricular Supervisionado e TCC); 5) Proposta de Turmas Agrupadas para 2015-01; 6)
21Definição da área do concurso de prof. Substituto da profa. Elaine Sigette e aprovação
22da Banca do Concurso; 7) Apresentação Planos de Trabalho: profa. Vanessa Silva e
23Prof. Ricardo Guabiroba; 8) Comemoração 10 Anos ADM-VR; 9) Orientações de TCC;
2410)Informes do Departamento: i) Concursos ii) CASI 2014 11) Assuntos gerais. O prof.
25André inicia a reunião apresentando o prof. Ricardo Guabiroba, da área de Operação de
26Produção, com formação em Engenharia de Produção e Doutorado em Engenharia de
27Transportes. Quanto ao primeiro item da pauta, o prof. André solicita a aprovação da ata
28anterior e todos aprovaram a ata de número 90ª, por unanimidade. Em seguida foi
29abordado o item 5 da Pauta: de acordo com a regra atualmente vigente no VAD, a carga
30horária das disciplinas agrupadas sai dobrada no RAD, independente dos códigos serem
31iguais ou não, sendo disponibilizados dois diários, conforme já deliberado no passado
32pela Plenária Departamental do VAD. A secretaria da Coordenação, sem comunicar ao
33VAD, fez uma mudança incluindo todos os alunos na mesma turma, no mesmo diário,
34fazendo assim uma única turma “G”. O prof. Gustavo Motta considera que essa decisão
35tem que ser da chefia, pois é muito mais trabalhoso planejar aulas para 80 alunos do que
36para 20. O prof. Marcelo Amaral informa que o departamento Multidisciplinar (VMD)
37decidiu não desagrupar as turmas. O Prof. André informa que o VAD decidiu desfazer
38as turmas agrupadas no sistema. O prof. Ricardo Thielmann diz ser a favor das turmas
39agrupadas, mas não concorda que elas contem como horas dobradas no RAD. O prof.
40Murilo diz que o professor pode optar em dar aula para turmas juntas (mesmo dia e
41horário) assim como optar por ter duas turmas em dias e horários separados, porém de
42mesmo conteúdo, e das duas formas ele está exercendo seu direito.Ao término das
43considerações, ficou decidido que o Chefe de Departamento irá elaborar uma proposta
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44definido em quais situações será permitida à Chefia de Departamento deliberar para que
45o professor possa ter uma carga horária maior e como será este procedimento. Em
46seguida passou para os itens 2 e 3, onde o prof. Julio Andrade informa que o
47reconhecimento do curso de Administração Pública EAD foi finalizado, obtendo nota
484,88 informando também que um dos pontos positivos foi o número de professores
49presentes na reunião com a comissão do MEC. Em seguida o prof. Julio Andrade pede
50para constituir a Comissão Eleitoral Local (CEL) para organizara eleição dos para
51Coordenação substituir a coordenação atual do curso de Administração Pública EAD. O
52prof. Murilo diz que operacionalmente pode ser utilizada a mesma comissão que foi
53montada para a eleição da Pós a Distância. O prof. André confirma os componentes da
54comissão eleitoral sendo ela composta pelos Professores: Murilo - presidente, Vanessa e
55Abegão (membros Titulares) e prof. André (Membro Suplente). O prof. Julio Andrade
56ficou responsável por indicar dois alunos, um titular e um suplente, para composição da
57comissão eleitoral local (CEL). Em seguida foi abordado o item 6 da pauta: aprovação
58da área e da banca para o concurso de professor substituto da professora Elaine Sigette.
59Foi aprovada por unanimidade a área de Administração de Operações e Métodos
60Quantitativos. Por sugestão do prof. Abegão, foi aprovada por unanimidade a mesma
61banca do concurso anterior, sendo os seus componentes Ilton (Presidente), Murilo e
62Uálison (Titulares) e Pauli (Suplente). Passando para o item 7 da pauta, os professores
63Ricardo Guabiroba e Vanessa fizeram as apresentações de seus respectivos planos de
64trabalho. Ambos planos de trabalho foram aprovados por unanimidade. Em seguida o
65prof. André abordou o item 8 da pauta, que é a proposta de comemoração dos 10 anos
66do curso de Administração da UFF-VR, por meio de uma programação que envolva
67exposição de fotos, realização de seminário, elaboração de um documentário por parte
68da TVR, dentre outras atividades. Ficou deliberado que o grupo de trabalho para a
69organização das comemorações dos 10 anos do curso de Administração será composta
70pelos professores André, Marcelo Amaral, Murilo e Abegão. No item 9 da pauta, o
71prof. Uálison aborda sobre a dificuldade dos alunos em conseguir um orientador para o
72Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e informa que enviará um e-mail para todos os
73orientadores solicitando a quantidade de orientados que esses possuem em TCC I e TCC
74II, com o objetivo de minimizar esse problema, direcionando os alunos que não estão
75com orientador para os professores com menor número de orientados. Ilton diz que os
76alunos estão mudando de orientador sem dar satisfação ao atual orientador, atrapalhando
77assim os orientadores aceitarem mais alunos. O prof. Gustavo alertou sobre a
78necessidade de preencher de um formulário de substituição de orientador que consta no
79Manual de Elaboração do TCC. O prof. Uálison solicita que os professores não aceitem
80orientar alunos sem um pré-projeto de pesquisa pronto. Informa também que irá
81comparecer nas salas dos 5º, 6º, 7º e 8º períodos para falar aos alunos que farão TCC já
82irem procurando um orientador para o próximo semestre, porque se o fizer no início do
83semestre seguinte e não conseguir, a responsabilidade será do próprio aluno. O Uálison
84questiona se disciplina de Metodologia da Pesquisa é pré-requisito de TCC I, e diz que
85seria interessante que fosse, assim os alunos não poderiam fazer o TCC sem ter cursado
86Metodologia da Pesquisa. No item 4 da pauta o prof. André fala sobre o preenchimento
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87do diário de classe e sua entrega no departamento, e informa que para as disciplinas de
88ECO I e II e TCC I e II, não há necessidade de entrega dos diários de classe tendo em
89vista não terem aula presencial. Neste caso o professor necessita entregar somente o
90resumo semestral/lançamento de notas, devidamente preenchido. O prof. André consulta
91a plenária sobre a questão do diário de classe ser ou não o documento oficial e de
92entrega obrigatória à secretaria do VAD: por unanimidade os presentes responderam
93que sim.No item 11 da Pauta, referente a assuntos gerais do Departamento, o prof.
94André informa sobre o andamento dos concursos que se realizarão em setembro: MQA
95teve cinco inscrições, Administração Financeira teve dois candidatos inscritos e
96Administração Geral teve um candidato inscrito.Em seguida informa que as submissões
97ao CASI 2014 contou com aproximadamente 350 submissões. O prof. Marcelo Amaral
98fala sobre a questão do CADUFF, pois foi combinado fazer centralizado e quer saber
99como está o andamento, pois tem várias atividades que foram inscritas. O prof. Gustavo
100Motta diz que o funcionário e aluno do mestrado Thiago Nardini se interessou em
101assumir o projeto.O prof. André diz que irá procurar o Thiago para conversar sobre o
102assunto. O prof. Gustavo Motta solicita aprovação do projeto de pesquisa “Análise das
103Demandas e Ofertas Tecnológicas na Região Sul Fluminense”que já está em execução e
104que conta com 5 pesquisadores (3 da UFF, 1 da UFAM e 1 da UFBA), 3 alunos de
105mestrado e 4 alunos de graduação. O projeto foi aprovado por unanimidade. O prof.
106Gustavo Motta informa também que alguns alunos estão relatando o problema dos
107professores que estão ministrando aulas fora do horário registrado no sistema e se algum
108aluno entrar com tal solicitação, ele entrará com Processo Administrativo. O prof.
109Ricardo Thielmann reclama que se surpreendeu com uma festa no térreo do bloco A,
110que atrapalhou sensivelmente o andamento de sua aula. O prof. Ricardo Thielmann diz
111não ser contra festas, mas que a mesma não deve de forma alguma atrapalhar o
112andamento das aulas. O prof. André diz que este problema será encaminhado a direção
113do ICHS para providências. O prof. Ricardo Thielmann pede também autorização para
114participar do Fórum de Coordenadores do Ensino a Distância (EAD) em Florianópolis
115que acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro. O pedido foi aprovado. O prof. Ilton relata
116novamente o problema sobre o acúmulo de alunos no corredor, falando muito alto,
117cantando e atrapalhando a aula, e pede para a Instituição, ou o responsável por isso, dar
118uma solução ao problema. Ilton fala também sobre o processo do concurso de MQA,
119professor substituto, que teve um único candidato, Juan Diego, que não foi aprovado. O
120mesmo entrou com recurso. A reposta elaborada pelo prof. Ilton foi recusada pela
121informando que os componentes da banca foram lacônios. Foi então elaborada outra
122resposta, e o prof. Ilton solicita que antes da resposta ser encaminhada para a Câmara de
123Ensino, seja analisada por mais professores, para essa resposta não complique o
124processo para evitar um futuro retorno.O prof. André diz vai solicitar a Servidora
125Aparecida Veloso que analise a resposta do processo e o departamento irá corroborar o
126que foi escrito. O prof. Murilo informa que com relação ao pedido de férias, a
127programação deve ocorrer em Janeiro, Fevereiro, Junho e Julho, período esse que é o
128recesso dos alunos. O prof. Julio Andrade solicita sobre afastamento para participar
129junto ao INEP em Brasília de um grupo de trabalho para a criação de um ENADE
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130especifico para os cursos de Administração Pública nos dias 02/09/2014, 08/10/2014,
13106/11/2014 e 05/12/2014. Ao mesmo tempo, informa que teve dois projetos de pesquisa
132(APQ1 – “Democracia e Internet: Analisando Experiências de OPD” e Edital E23-2014
133– “Tecnologia, Educação e Desenvolvimento: Analisando o curso de Adm Pública
134EAD”) aprovados na FAPERJ e pede aprovação dos projetos. Ambos pedidos foram
135aprovados. O prof. Gustavo Motta solicita afastamento para participação como membro
136em um banca na UFBA, no dia 26/09 e para a participação no Fórum Brasileiro de
137Ciência dos Dados, Tech Mining e Inovação, que ocorrerá no dia 09/09 em Salvador.
138Todas as solicitações foram aprovadas. Como nada mais houve a tratar foi encerrada a
139reunião às dezesseis horas e trinta minutos, e lavrada a presente Ata, que, após lida e
140aprovada, será assinada por todos os membros do Departamento presentes na reunião.
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