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Em dezesseis de março de dois mil e vinte, os membros do Colegiado do Mestrado 1 
Profissional em Administração do Programa de Pós-Graduação em Administração, do 2 
ICHS/UFF/VR, reuniram-se ordinariamente, na sala 213 - bloco A do campus Aterrado às 3 
14h20, para a realização da sexagésima terceira reunião ordinária do Colegiado. Dentre os 4 
membros, estiveram presentes, em ordem alfabética, os seguintes professores: Marcelo 5 
Gonçalves do Amaral, Márcio Moutinho Abdalla, Raphael Jonathas da Costa Lima e 6 
Ualison Rébula de Oliveira. O Coordenador, professor Márcio Abdalla iniciou a reunião 7 
destacando os pontos da pauta: 1) Aprovação da ata da reunião anterior do dia 16/12/2019; 8 
2) Homologação de bancas de defesa e qualificações; 3) Homologação do calendário anual 9 
do MPA/PPGA; 4) Nomeação dos membros discentes do Colegiado; 5) Processos de 10 
convalidação (parecer e abertura de novo processo; 6) Solicitação de abertura de turmas 11 
sob demanda (ALERJ e IFSudeste);  7) Posição das negociações para turma sob demanda 12 
IESPE (Juiz de Fora/MG); 8) Discussão sobre regulamento para agendamento de 13 
dissertações (requisitos); 9) Participação no Prêmio de Melhor Dissertação 2019 - SBAP; 14 
10) APCN para doutorado; 11) Solicitação de credenciamento – Prof. Ricardo Thielmann; 15 
12) Proposição sobre conferência das dissertações (secretaria); 13) Assuntos Gerais. 16 
Ponto 1 - Aprovação de Ata: Foi aprovada por unanimidade a Ata da 62ª Reunião, 17 
realizada no dia 16/12/2019. Ponto 2 - Homologação de bancas de defesa e 18 
qualificações: O professor Márcio informou que devido ao período de recesso, foram 19 
aprovadas através de Atas Ad Referendum as bancas de qualificação dos seguintes 20 
alunos: Bruno Silva Faria (06/02/2020), Eduardo de Souza Lima (20/02/2020), Jéssica 21 
Souza Maia (20/02/2020), Leandro de Andrade Cunha (02/03/2020), Leonardo Augusto 22 
Silva Oliveira (19/03/2020), Neidiana da Silva Machado (20/02/2020), Patrícia Fernanda 23 
Guimarães Venâncio (10/02/2020), Thalyta Sá de Carvalho (20/02/2020) e Washington 24 
Fabrício Martins (24/01/2020). As Atas Ad Referendum das referidas bancas de 25 
qualificação foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foram homologadas as bancas 26 
de defesa dos discentes: Micheli de Almeida Muniz – Data: 27/03/2020 (Orientador: Ricardo 27 
Guabiroba) e Luís André Anaia de Oliveira – Data: 31/03/2020 (Orientador: Ualison 28 
Rébula). Foi aprovada também a realização, no dia 23/03/2020, da segunda banca de 29 
qualificação da aluna Jéssica Souza Maia, orientada pelo Prof. Marcelo Amaral. O 30 
professor Márcio informou que pretende dar uma maior visibilidade à realização as bancas 31 
através da divulgação de convites através das redes sociais. Ponto 3 - Homologação do 32 
calendário anual do MPA/PPGA: O professor Márcio decidiu por retirar este item da pauta, 33 
tendo em vista a suspensão do calendário, devido a pandemia do Covid-19. O professor 34 
ressaltou que quando as atividades retornarem, um novo calendário irá ser elaborado e 35 
aprovado em uma próxima reunião.  Ponto 4 - Nomeação dos membros discentes do 36 
Colegiado: Foi aprovada por unanimidade a inclusão dos discentes Leandro de Andrade 37 
Cunha e Luís Felipe Oliveira Alves da Silva no Colegiado do MPA/PPGA. Ponto 5 - 38 
Processos de convalidação (parecer e abertura de novo processo): o professor Márcio 39 
Abdalla informou ter recebido o processo de reconhecimento de diploma nº 40 
23069.009998/2019-37 de Aristela Roberta Lemos da Silva e solicitou aprovação para a 41 
criação de Comissão para análise do processo e elaboração de parecer. Então ficou 42 
definido que a Comissão será composta pelos professores Márcio Moutinho Abdalla, André 43 
Ferreira e Murilo Alvarenga Oliveira. Em seguida, foi apresentado o parecer favorável 44 
elaborado pelos professores Márcio Moutinho Abdalla, André Ferreira e Murilo Alvarenga 45 
Oliveira, referente ao processo de reconhecimento de diploma nº 23069.050672/2018-12 46 
de Adriano Alves Romão. O parecer foi aprovado por unanimidade pela plenária. Ponto 6 47 
- Solicitação de abertura de turmas sob demanda (ALERJ e IFSudeste): O professor 48 
Márcio salientou a importância dos cursos autofinanciáveis para o PPGA, tendo em vista a 49 
possibilidade de levantamento de recursos. O professor propôs o envio de Ofícios ao 50 
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IFSudeste e a ALERJ propondo a criação novas turmas para o ano de 2021. O professor 51 
Márcio informou que o curso foi apresentado na ALERJ e que está mantendo contato para 52 
acompanhar o andamento do processo. Em seguida, o professor Márcio solicitou 53 
autorização para dar continuidade às negociações com o IFSudeste e ALERJ, a plenária 54 
aprovou por unanimidade. Ponto 7 - Posição das negociações para turma sob demanda 55 
IESPE (Juiz de Fora/MG): O professor Márcio informou que iniciou no ano passado as 56 
tratativas com a IESPE, porém devido à demora dos trâmites, atualmente a referida 57 
instituição não possui mais interesse na abertura de turma. Ponto 8 - Discussão sobre 58 
regulamento para agendamento de dissertações (requisitos): O professor Márcio 59 
Abdalla esclareceu que algumas questões relativas às defesas e procedimentos 60 
administrativos precisam ser atualizadas, por isso sugeriu a criação de um Grupo de 61 
Trabalho para análise e revisão dos procedimentos. Ficou definido que o referido GT será 62 
composto pelos professores André Ferreira, Marcelo Gonçalves do Amaral, Márcio 63 
Moutinho Abdalla, Raphael Jonathas e Ualison Rébula de Oliveira. Ponto 9 - Participação 64 
no Prêmio de Melhor Dissertação 2019 – SBAP: O professor Márcio solicitou autorização 65 
para inscrever a dissertação da egressa Melina Pompeu no Prêmio de Melhor Dissertação 66 
2019 da Sociedade Brasileira de Administração Pública. O professor indagou se os demais 67 
professores teriam alguma outra dissertação para indicar, e como não houve, a inscrição 68 
foi aprovada por unanimidade. Os professores Raphael e Marcelo sugeriram que 69 
futuramente seja criado um GT para discutir a criação de comissão para avaliar e definir as 70 
melhores dissertações do MPA. Ponto 10 - APCN para doutorado: O professor Márcio 71 
informou que no momento não está inclinado em elaborar a Apresentação de Proposta 72 
para Curso Novo (APCN) para doutorado, devido ao atual cenário da educação no país. 73 
Em seguida, a plenária iniciou uma discussão sobre as atuais condições, como 74 
desligamento de professores, cortes de verbas e etc. Por fim, chegaram a conclusão de 75 
que o cenário atual não é favorável para a elaboração e apresentação de APCN e decidiram 76 
por aguardar e voltar a discutir a questão posteriormente. Ponto 11 - Solicitação de 77 
credenciamento / Prof. Ricardo Thielmann: Foi apresentada a solicitação de ingresso 78 
como professor permanente na LACT 3 do PPGA, realizada pelo Prof. Ricardo Thielmann. 79 
O professor Márcio sugeriu que fosse formada uma comissão, para avaliar e deliberar sobre 80 
a solicitação, composta pelos professores Marcelo Amaral, Joysinett Moraes da Silva e 81 
Murilo Alvarenga Oliveira. A plenária aprovou a criação da comissão por unanimidade. 82 
Ponto 12 - Proposição sobre conferência das dissertações (secretaria): O professor 83 
Márcio informou ter sido relatado pela secretaria que muitas dissertações estão sendo 84 
enviadas pelos alunos para fins de conferência, porém acredita que não cabe ao corpo 85 
técnico efetuar tal avaliação. A plenária concordou com a fala do professor e chegou-se ao 86 
consenso de que a responsabilidade pela conferência das dissertações é do orientador. 87 
Visando oficializar a tratativa, o professor Márcio sugeriu que a questão seja discutida no 88 
GT formado para rever as questões de procedimentos e prazos, definido no Ponto 8 desta 89 
reunião. A plenária aprovou a sugestão por unanimidade. Ponto 13 – Assuntos Gerais: 90 
Tendo em vista a situação de afastamento determinada pela UFF, devido a pandemia do 91 
Covid-19, o professor Ualison solicitou autorização para dar continuidade de suas aulas 92 
através de videoconferências. Em seguida, iniciou-se uma discussão sobre a validade de 93 
tal método, por se tratar de um curso presencial. A plenária concluiu decidiu por não adotar 94 
ainda a utilização de videoconferências e aguardar um posicionamento oficial da UFF.  O 95 
professor Márcio informou ter ministrado a aula inaugural do curso de formação no dia 96 
13/03/2020. O professor Marcelo informou que teve artigos aprovados (como autor e 97 
coautor) para a XVI Conferência da Triple Helix a ser realizada entre 15 e 17 de junho de 98 
2020, em Tampere, na Finlândia, os títulos dos artigos são: 1) Assessing innovation 99 
environments in the state of Rio de Janeiro, Brazil - A multiple case studies on science and 100 
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technology parks in design and operation stages; 2) Knowledge creation, appropriation and 101 
diffusion: a framework for quadruple helix linkages; 3) Innovation management in the 102 
Brazilian electricity sector: the case of Eletrobras companies e 4) The business actions and 103 
practices in strengthening the Quadruple and Quintuple Helices: A study with Structural 104 
Equation Modeling. O professor informou ainda que em dezembro de 2019 foi reeleito para 105 
o Comitê Executivo da Triple Helix Association, o mandato é de 2 (dois) anos e se encerra 106 
no fim de 2021. Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião às 16h30 eu, 107 
Thamires Domingos Paredes, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que após 108 
lida e aprovada, será assinada digitalmente por todos os membros presentes do Colegiado. 109 

 
 
 
 
   
 
 
____________________________  _____________________________ 
   Marcelo Gonçalves do Amaral                            Márcio Moutinho Abdalla     
                                                                                        (Coordenador) 
 
 
 
 
 
 
____________________________               _____________________________                   
  Raphael Jonathas da Costa Lima                         Ualison Rébula de Oliveira 
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