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Em vinte e cinco de maio 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, através de videoconferência às 14h20, para a 3 
realização da sexagésima quarta reunião ordinária do Colegiado. Dentre os membros, 4 
participaram, em ordem alfabética, os seguintes professores: André Ferreira, Marcelo 5 
Gonçalves do Amaral, Márcio Moutinho Abdalla, Raphael Jonathas da Costa Lima e 6 
Ualison Rébula de Oliveira. Participou também o discente Leandro de Andrade Cunha. O 7 
Coordenador, professor Márcio Abdalla iniciou a reunião destacando os pontos da pauta: 8 
1) Aprovação da ata da reunião anterior do dia 16/03/2020; 2) Homologação de bancas de 9 
defesa e qualificação; 3) Relatório do primeiro ano de gestão da RASI; 4) Informes sobre 10 
disciplinas correntes e atual situação;  5) Proposta para novas disciplinas (2º trimestre); 6) 11 
Informe sobre turmas sob demanda (ALERJ e IFSudeste); 7) Informe sobre Grupos de 12 
Trabalho; 8) Proposição de criação de canal no Youtube; 9) Parecer e homologação sobre 13 
solicitação de credenciamento – Prof. Ricardo Thielmann; 10)  Assuntos Gerais. Ponto 1 - 14 
Aprovação de Ata: Foi aprovada por unanimidade a Ata da 63ª Reunião, realizada no dia 15 
16/03/2020. Ponto 2 - Homologação de bancas de defesa e qualificação: O professor 16 
Márcio solicitou a homologação da banca de defesa do discente: Vinicius de Moraes 17 
Arantes – Data: 10/07/2020 (Orientador: Marcelo Amaral). A referida banca de defesa foi 18 
aprovada por unanimidade pela plenária. Ponto 3 - Relatório do primeiro ano de gestão 19 
da RASI: O professor Marcelo Amaral informou ter elaborado relatório contendo as 20 
principais atividades realizadas no primeiro ano de sua gestão como Editor-Chefe da RASI, 21 
ele pontuou que acredita que a elaboração de tal documento é importante para organizar 22 
e dar mais clareza as informações sobre o que foi executado. O professor comentou ainda 23 
que a RASI está fechando um parceria com a Associação Brasileira de Economia Industrial 24 
- ABEIN para a edição de um número especial e que gostaria de ter um editor convidado 25 
para participar do processo de seleção dos trabalhos e montagem da revista juntamente 26 
com ele e com a profa. Lia Hasenclever, presidente da ABEIN, quem tiver interesse pode 27 
contatá-lo. O professor Márcio Abdalla se comprometeu a efetuar a divulgação do relatório 28 
Ponto 4 - Informes sobre disciplinas correntes e atual situação: o professor Márcio 29 
informou que após reunião, decidiu conjuntamente com o Diretor do ICHS, Prof. Júlio 30 
Andrade, a dar continuidade as disciplinas ofertadas para alunos regulares, através de 31 
plataformas online e ressaltou que tal decisão está respaldada pelas IS nº 02 e 03/2020 da 32 
PROPPI. As disciplinas que estão sendo ofertadas nessa modalidade são: Políticas 33 
Públicas – Prof. André Ferreira e Modelos de Apoio à Decisão – Prof. Pauli Garcia. Quanto 34 
a continuidade das disciplinas para candidatos, o professor Marcelo sugeriu que as 35 
mesmas sejam ofertadas como cursos de extensão e utilizadas como pré-requisitos para 36 
ingresso na 2ª etapa do curso de formação, sugeriu ainda a prorrogação dos prazos de 37 
conclusão dos alunos regulares. O professor Raphael Lima complementou que alguns 38 
programas de pós-graduação concederam prorrogação de 60 dias. Em resposta as 39 
sugestões, o professor Márcio sugeriu voltarem a discutir a questão da prorrogação dos 40 
alunos regulares em junho. Já no caso das disciplinas para os candidatos, sugeriu 41 
aguardarem até agosto e caso o cenário continue crítico, voltem a discutir a proposição. 42 
Porém, salientou que nesse caso, acredita ser mais prudente aguardar a normalização das 43 
atividades, para evitar possíveis transtornos, tendo em vista que os candidatos ainda não 44 
possuem vínculo discente. Ponto 5 - Proposta para novas disciplinas (2º trimestre): o 45 
professor Márcio Abdalla informou ter sido realizado um levantamento para verificar as 46 
disciplinas pendentes dos alunos inscritos atualmente, nesse levantamento ficou 47 
constatado que são poucos os discentes que estão em débito com alguma disciplina e por 48 
isso será possível a realização de estudo dirigido nesses casos. O professor solicitou 49 
auxílio para elaborar a proposta das disciplinas a serem ofertadas no segundo trimestre. 50 
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Ponto 6 - Informe sobre turmas sob demanda (ALERJ e IFSudeste): O professor Márcio 51 
informou sobre a situação das negociações com o IFSudeste e ALERJ, para abertura de 52 
novas turmas sob demanda. No caso da ALERJ, as negociações estão temporariamente 53 
suspensas, devido ao cenário crítico atual, causado pela pandemia de Covid-19. Já as 54 
negociações com o IFSudeste continuam em andamento. Ponto 7 - Informe sobre 55 
Grupos de Trabalho: O professor Márcio informou sobre a publicação em BS das DTS nº 56 
01, 02 e 03/2020, referentes aos GT’s para atualização das normas de defesa e 57 
qualificação, formação de comissão para avaliar a solicitação de credenciamento de 58 
docente e comissão para analisar solicitação de revalidação de diploma, respectivamente. 59 
Os GT’s foram definidos na 63ª reunião do MPA e as DTS’s foram publicadas no Boletim 60 
de Serviço do dia 24 de abril de 2020.  Ponto 8 - Proposição de criação de canal no 61 
Youtube: O professor Márcio Abdalla, visando otimizar a comunicação com a sociedade, 62 
propôs a criação de um canal no Youtube, onde serão veiculados vídeos produzidos pelos 63 
próprios egressos em linguagem acessível, de modo que a sociedade possa conhecer, 64 
principalmente, os resultados das dissertações defendidas no PPGA-MPA. A plenária 65 
parabenizou a iniciativa e aprovou a criação do canal por unanimidade. Ponto 9 - Parecer 66 
e homologação sobre solicitação de credenciamento – Prof. Ricardo Thielmann: o 67 
professor Márcio informou que a comissão designada para avaliar a solicitação de 68 
credenciamento do Prof. Ricardo Thielmann na LACT 3 do PPGA, composta pelos 69 
professores Marcelo Amaral, Joysinett Moraes e Murilo Alvarenga, elaborou parecer 70 
indeferindo a solicitação, tendo em vista que após conferência dos documentos 71 
apresentados pelo professor, verificaram que o mesmo não cumpre os requisitos para 72 
ingressar no programa, conforme as exigências estabelecidas atualmente. Ponto 10 - 73 
Assuntos Gerais: o professor Márcio ressaltou que a partir de 2018 os alunos passaram 74 
a assinar termo de compromisso, que estabelece a exigência de publicação de artigos em 75 
periódicos e/ou congressos antes do agendamento da defesa da dissertação. Em seguida, 76 
a fim de realizar um levantamento, se comprometeu a enviar uma planilha para que os 77 
professores preencham com as informações das publicações de seus orientandos. O 78 
professor Raphael sugeriu uma flexibilização dessa exigência. O professor Ualison pontuou 79 
que tal flexibilização deve ser feita com muita cautela, tendo em vista que a maior 80 
contribuição dos discentes para o programa são as publicações. O professor Raphael 81 
concordou com o professor o Ualison e pontou que sugeriu uma flexibilização em caráter 82 
excepcional, devido ao atual cenário. O professor Ualison sugeriu que para as turmas 83 
futuras, o título de mestre só seja concedido após a comprovação de publicação. O 84 
professor Márcio informou que analisará a regra atual e trará para discussão da plenária 85 
em uma outra reunião. O professor Marcelo informou que tem quatro trabalhos aprovados 86 
na conferência da Triple Helix Association e que este ano o evento ocorrerá de forma online, 87 
complementando que esta é uma experiência a se pensar e em seguida indagou sobre a 88 
realização do CASI. Em resposta, o professor Márcio informou já haver dois calendários 89 
alternativos (abril e maio de 2021), caso não seja possível a realização do CASI 90 
presencialmente ou online em dezembro de 2020. O professor Marcelo indagou sobre a 91 
realização do Seminário do MPA/2020 e salientou a importância de um posicionamento 92 
diante do contexto atual e futuro, sugeriu pensar em novas formas de ensino, como a 93 
semipresencial e a implantação de um curso Lato Sensu. O professor Márcio informou que 94 
até agosto será necessária a realização de uma reunião de planejamento estratégico para 95 
discutir diversos pontos e ouvir a todos.  Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a 96 
reunião às 15h30 eu, Thamires Domingos Paredes, Assistente em Administração, lavrei a 97 
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada digitalmente por todos os membros 98 
presentes do Colegiado. 99 
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