
No sexto primeiro dia do mês de Agosto de 2015, às quatorze horas e vinte minutos, reuniram-se 
ordinariamente, na sala 303-B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda (ICHS), do
Polo Universitário de Volta Redonda, os integrantes do Departamento de Administração e 
Administração Pública (VAD). Estiveram presentes os seguintes professores, em ordem alfabética: 
André Ferreira; Érika Burkowski; Gustavo da Silva Motta; Ilton Curty Leal Junior; Júlio César Andrade 
Abreu; Lucio Pereira de Andrade; Luís Henrique Abegão; Marcelo Gonçalves do Amaral; Murilo 
Alvarenga Oliveira; Pauli Adriano de Almada Garcia; Pítias Teodoro Lacerda;Ricardo César da Silva 
Guabiroba; UalisonRébula de Oliveira; Vanessa da Silva Garcia, a professora substituta Sheila Serafim 
da Silva e o Professor José Ricardo (cessão temporária). Os professores Carlos José Vieira Martins e 
Elaine Ribeiro Sigette estão afastados para qualificação. Os professores Arnaldo ProvasiLanzara;Carlos 
Frederico Bom Kraemer;Fabio Henrique Cazeiro de Mayrinck;Luís Carlos Rodrigues; Maria Alice 
Chaves Nunes Costa eTerezinha Maria Folhadela Benevides Lobiancotiveram suas ausências 
justificadas.A reunião foi iniciada com o prof. André apresentando a pauta da reunião: 1) Aprovação da 
ata anterior; 2) Ata Ad Referendum: processo seletivo PNAP; 3) Progressão Funcional: Ualison Rébula 
de Oliveira; 4) Revisão do Procedimento de Estágio probatório e Progressão Funcional; 5) Apresentação
Site 10 anos Adm-VR; 6) Pedido de licença de PosDoc do Professor Marcelo Amaral; 7) Informes do 
Departamento; 8) Assuntos gerais. Primeiro item da pauta:o professor André inicia a reunião 
solicitando aprovação para ata anterior que foi aprovada por unanimidade.Segundo item da pauta:o 
professor André solicita aprovação da Ata Ad Referendum: processo seletivo PNAP Especialização para
abertura da 5ª turma. A ata Ad Referendum foi aprovada por unanimidade. Terceiro item da pauta:O 
professor Murilo comenta sobre a evolução do professorUalison, tendo como pontos fortes na avaliação 
o desenvolvimento de projeto de pesquisa, atividades de orientação, carga horária de aula máxima, se 
envolveu em atividades como coordenação, atividades administrativas, produção científica, ficando 
como pontos para avanço, atividades/ projeto de extensão. A Progressão foi aprovada por unanimidade. 
Quarto item da pauta:o professor André informa que a pedido do professor Uálison, foi incluído na 
pautao pedido deformação de comissão para revisar os procedimento de Progressão Funcional e Estágio 
Probatório do VAD, passando a palavra para o professor Uálisonexplicar sua proposta. Professor 
Uálison inicia falando que fez 15.000 horas em 2 anos, e acredita que as horas que são contabilizadas 
pelas atividades são muito generosas, e acaba criando o seguinte problema: ao invés dos professores 
irem atrás de coisas pra fazer, a chefia tem que empurrar coisas para outros fazerem, sendo assim, a 
partir do momento que se diminuir essa quantidade de horas de Progressão Funcional, os professores 
vão começar a se movimentar e procurar fazer outras atividades exatamente para poderem completar o 
mínimo de 12 horas e propõe cortar pela metade essas horas. Em seu caso específico ele afirma que 
como em 2 anos foram 15.000 horas, se cortar pela metade ficará 7.500 horas e ainda assim ultrapassa o 
máximo de 6.000 horas que o RAD permite lançar, então exatamente por ter passado por essa situação 
propõe que o quadro de horas do Estágio Probatório e da Progressão Funcional seja revisado. O 
professor Pauli diz que não mexeria na questão de Progressão e sim olharia para a distribuição de carga 
horária de disciplina. O professor Murilo acha que não precisa mudar os itens. O professor Gustavo 
sugere que se crie um grupo, pois a idéia de cortar pela metade fica complicada porque se tem algum 
colega que quer se dedicar mais a orientação de alunos de TCC, por exemplo, esse colega deve ser 
estimulado a continuar, inclusive permitindo ou não atribuindo cargas a essas pessoas já que estão 
desenvolvendo tal atividade, a planilha foi construída como referência para que não se ultrapassasse a 
quantidade de horas. O professor Pítias pensa que tem que ter um equilíbrio, concorda com o professor 
Ualison quando diz que as horas não estão equilibradas para poder mostras as diferenças. Diz que deve 
haver critérios que levem os professores a procurar outras alternativas.O professor André fala que tem 
que definir se o corpo docente do VAD quer ou não revisar esse procedimento com referência a 
pontuação. O professor Pauli diz ser importante saber qual é o incômodo que isso está acarretando, pois 
esses critérios não existem em outros departamentos. O professor Pauli questiona se a preocupação é 
com o professor progredir ou se é com a distribuição de maneira mais equânime das cargas horárias que 
existem hoje para serem ocupadas dentro das atividades que o departamento exerce e elas não estão 
sendo feitas da maneira como se deveria. Informa também que talvez não estejam falando da pontuação 
para a Progressão Funcional, mas sim de utilizar essa pontuação para fazer uma distribuição das cargas 
horárias que efetivamente precisam ser realizadas. O professor André faz a votação para a revisão o 
procedimento que regula dos processos de Progressão Funcional e Estágio Probatório, 11 professores 



votaram a favor da proposta e 3 professores se abstiveram. Os professoresÉrika, Murilo e Uálisonforam 
designados para compor o grupo. O grupo foi aprovado por unanimidade.Quinto item da pauta:o 
professor Murilo apresenta o site dos 10 Anos do curso de Administração Volta Redonda, o site é: 
www.admuff10.com.br.No site vai constar o que é o evento, contar um pouco da história, colaboração 
(onde pode enviar uma foto ou adicionar um vídeo) que pode ser de professor ou ex-aluno, 
programação, local e contatos.O professor André informa que o departamento dispõe de R$ R$ 7.806, 
de recursos na fonte 250, originados das inscrições dos cursos semipresenciais, e sugere que esse 
dinheiro seja utilizado no evento de 10 anos, para confeccionar material (camisa, caneca). O prof 
Marcelo comenta que esses recursos devem ser transferidos para a FEC via projeto, em conjunto com 
recursosdo ICHS e dos cursos. A sugestão aprovada por unanimidade.Sexto item da pauta:o professor 
Marcelo está com pedido de afastamento para Pós-Doc, ainda não está 100% confirmado, mas foi 
solicitado a CAPES uma bolsa para o Pós Doutorado no exterior para o próximo ano (2016), que foi 
liberada e aprovada na segunda-feira (03/08) e o pedido será de 1 ano a partir de 01 de Fevereiro de 
2016, na Carolina do Norte (EUA).Aproveitando a solicitação do Professor Marcelo Amaral, o professor
André informa que para qualquer tipo de afastamento, seja ele qual for, deverá ser avisado com 
antecedência para entrar na pauta da próxima reunião, e precisa de votação, não pode entrar em assuntos
gerais, porque as pessoas têm que ler com certa antecedência para se formar uma opinião. Ficou 
definido que na próxima reunião o Professor Marcelo irá solicitar novamente a inclusão do tema na 
pauta e trará mais informações sobre o processo de pós-doutorado para que possa ser analisado e 
deliberado pela plenária.Sétimo item da pauta - Informes do Departamento:o professor André 
informa que serão realizados novamente os concursos para as áreas: Administração Geral (26 a 
28/10/2015), Administração Geral e Financeira (20 a 22/10/2015) e Métodos Quantitativos Aplicados 
(03 a 05/11/2015).Oitavo Item da Pauta -Assuntos Gerais:A professora Érika informa que foi 
convidada para participar de uma banca na área de finanças na UFRRJ que acontecerá em 17 a 19 de 
Agosto. O professor Gustavo Motta informa que renunciou ao cargo de Coordenador do Curso de 
Administração, entregou a carta na Direção na terça-feira (04/08/2015) e desde essa data não responde 
mais pela Coordenação, por motivos pessoais, e o professor Pauli que é o vice-coordenador assumirá o 
cargo como coordenador. O professor Marcelo Amaral informa sobre o Início das aulas da turma de Pós-
Graduação em Controladoria e Finanças no ICHS no dia 10/julho, tendo ministrado disciplina nos dias 
10, 11, 24 e 25 de julho. Informa sobre convites recebidos para: - ministrar disciplina no curso de Pós-
Graduação em Gestão de Projetos nos dias 20,21/agosto e 4 de setembro; - Participar de banca de defesa
de Dissertação no Mestrado Profissional em Economia da Cândido Mendes no dia 29 de setembro; - 4- 
Eleição para membro titular do Conselho de Administração da Fundação Euclides da Cunha e informa 
sobre a Aprovação de artigo para o evento Second World Interdisciplinary Network for 
InstitutionalResearch - WINIR, entre 14 e 18 de setembro de 2015. O evento será no Rio de Janeiro. O 
professor Ilton informa que, ele, o ProfPauli Garcia e a Profa Vanessa Garciaparticiparão de 
Apresentação de Artigo no SBPO, Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, que será realizado em 
Porto de Galinhas nos dias 24 a 28 de Agosto.O professor Pauli informa que ocorrerá a reunião de 
acompanhamento de meio de curso, dos Mestrados Profissionais em Administração, agora com 
avaliação quadrienal, nos dias 11 e 12 de Agosto em Brasília, e que ele eo Prof.Murilo estarão presentes.
O professor Gustavo informa que nos dias 26 a 28 de Agosto estará no evento da FIOCRUZ em 
Brasília, de 03 e 04 de setembro, participará da SPPG-2015 na UDESC em Florianópolis e de 13 a 16 de
setembro no ENAMPAD em Belo Horizonte.Como nada mais houve a tratar foi encerrada a reunião às 
quinze horas e vinte minutos, e lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por 
todos os membros do Departamento presentes na reunião.
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