UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Em quinze de junho de dois mil e vinte, os membros do Colegiado do Mestrado
Profissional em Administração do Programa de Pós-Graduação em Administração, do
ICHS/UFF/VR, reuniram-se ordinariamente, através de videoconferência às 13h30, para a
realização da sexagésima quinta reunião ordinária do Colegiado. Dentre os membros,
participaram, em ordem alfabética, os seguintes professores: André Ferreira, Marcelo
Gonçalves do Amaral, Márcio Moutinho Abdalla, Raphael Jonathas da Costa Lima e
Ualison Rébula de Oliveira. Participou também o discente Leandro de Andrade Cunha. O
Coordenador, professor Márcio Abdalla iniciou a reunião destacando os pontos da pauta:
1) Aprovação da ata da reunião anterior do dia 25/05/2020; 2) Homologação de bancas
de defesa e qualificação; 3) Informes sobre disciplinas correntes e atual situação; 4)
Curso de Formação: Definição de novos rumos; 5) Proposta para novas disciplinas (2º
trimestre); 6) Informe sobre Levantamento de Defesas; 7) Informe sobre turmas sob
demanda (IFSudeste); 8) Grupo de Trabalho - Aprovação de atualização no Regulamento
de defesas de qualificação e dissertações; 9) Informe – Redes Sociais / Youtube –
próximo passo – site do PPGA / novo e-mail; 10) Assuntos Gerais. Ponto 1 - Aprovação
de Ata: Foi aprovada por unanimidade a Ata da 64ª Reunião, realizada no dia
25/05/2020. Ponto 2 - Homologação de bancas de defesa e qualificação: O professor
Márcio solicitou a homologação das bancas de defesa dos seguintes discentes: 1) Rafael
Luiz Viegas Santos- IFMT – Título: Mobilização de Recursos: uma nova fase da educação
pública no Brasil - Data: 17/07/2020 (via videoconferência) - Orientador: Márcio Abdalla.
Componentes da banca: Márcio Moutinho Abdalla - PPGA/UFF - Júlio César de Andrade
Abreu - PPGA/UFF - Luciano Polisseni Duque – IF Sudeste MG / Suplentes: André
Ferreira - PPGA/UFF - Leonel Gois Lima Oliveira - Escola Superior da Magistratura do
Estado do Ceará. 2) Michelle de Oliveira Costa - IFMT Título: Procedimento de
Diagnóstico para Processo Crítico: aplicação em um Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia - Data: 07/07/2020 - 14h (via videoconferência) - Orientador: Márcio
Abdalla. Componentes da banca: Márcio Moutinho Abdalla - PPGA/UFF - Murilo
Alvarenga Oliveira - PPGA/UFF - Leonel Gois Lima Oliveira - Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará Suplentes - Marco Antônio Conejero - PPGA/UFF Luciano Polisseni Duque – IF Sudeste MG. As referidas bancas de defesa foram
aprovadas por unanimidade pela plenária. Ponto 3 - Informes sobre disciplinas
correntes e atual situação: o professor Márcio ressaltou que atualmente estão sendo
oferecidas duas disciplinas através de ferramentas digitais que são: Políticas Públicas –
Prof. André Ferreira e Modelos de Apoio à Decisão – Prof. Pauli Garcia. Em seguida, o
professor informou que a recém-publicada Resolução nº 157 do CEPex/UFF respalda a
continuidade das atividades acadêmicas de maneira remota, além de dispor sobre outros
assuntos, como a prorrogação de prazo para defesa e que a Coordenação divulgará o
referido documento aos alunos e docentes. Ponto 4 - Curso de Formação: Definição de
novos rumos: iniciou-se uma discussão acerca de se dispor de ferramentas digitais para
dar continuidade as aulas da turma do curso de formação. O professor Ualison disse que
antes que isso aconteça será necessário primeiramente buscar a anuência de todos os
candidatos, para evitar problemas futuros. O professor Márcio ressaltou que mesmo que
o candidato tenha dado a anuência, a publicação da Resolução nº 157/2020 prevê que as
disciplinas poderão ser canceladas a qualquer momento, o que poderia causar algum
conflito, por isso acredita que a solução mais prudente é aguardar a UFF retornar as
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atividades para então dar continuidade as aulas do curso de formação. O professor
Marcelo sugeriu postergar o processo seletivo para 2021, fazendo retificações no
calendário como modificação de datas, adição de novas vagas e informações do Teste
ANPAD. Após discussão, a plenária optou por levar a questão a PROPPI, e somente
após isso, deliberar a questão em uma próxima reunião. Ponto 5 - Proposta para
novas disciplinas (2º trimestre): o professor Márcio Abdalla salientou sobre a
realização de levantamento para verificar as disciplinas pendentes dos alunos inscritos
atualmente, nesse levantamento ficou constatado que são poucos os discentes que estão
em débito. O professor informou que para atender a demanda destes alunos, o professor
André Ferreira se disponibilizou a ministrar a disciplina de Desenvolvimento Regional no
próximo trimestre. Ponto 6 - Informe sobre Levantamento de Defesas: o professor
Márcio informou que conforme acordado em reunião anterior, enviou um mapeamento de
defesas para preenchimento dos docentes, com o objetivo de verificar as atuais situações
dos alunos que estão na fase da pesquisa para dissertação. O professor informou ainda
que pretende enviar um documento ao IFMT, relatando a situação de alguns alunos que
estão tendo dificuldades para desenvolver sua dissertação e ressaltou que a Resolução
nº 157 dá direito a 90 dias de prorrogação, além dos 6 meses previstos no Regulamento
do MPA. A Coordenação enviará um comunicado acerca aos discentes para informar
acerca dos pedidos de prorrogação. Ponto 7 - Informe sobre turmas sob demanda
(ALERJ e IFSudeste): O professor Márcio informou que as negociações com o
IFSudeste tiveram um avanço significativo. O processo já foi iniciado, sofreu algumas
alterações por solicitação da UFF e já está tramitando. Caso a tramitação ocorra sem
problemas está previsto que os recursos cheguem ainda este ano, o que será muito
positivo para o PPGA. Ponto 8 - Informe sobre Grupos de Trabalho - Aprovação de
atualização no Regulamento de defesas de qualificação e dissertações: O professor
Márcio indagou se todos haviam lido o regulamento de normas de defesa e qualificação
com as atualizações do GT, como nem todos haviam efetuado a análise e leitura, o
professor achou mais prudente deixar a deliberação para uma próxima reunião e a
plenária concordou por unanimidade. Ponto 9 - Informe – Redes Sociais / Youtube –
próximo passo – site do PPGA / novo e-mail: O professor Márcio Abdalla informou que
não tem conseguido fazer atualizações recorrentes nas redes sociais do PPGA por falta
de pauta e que os egressos não enviaram mais vídeos para postar no Youtube. Em
seguida, informou que estará migrando o e-mail do PPGA para um e-mail institucional, a
fim de ter mais espaço de armazenamento e dar mais credibilidade ao Programa. Além
disso, futuramente o site do PGGA será atualizado com novas informações, inserção de
dissertações e atas, a fim de promover uma maior transparência à comunicação. Ponto
10 – Assuntos Gerais: o professor Marcelo indagou sobre as chapas da eleição da
Anpad e sobre a divisão dos testes em acadêmico e profissional. O professor Márcio
respondeu informando que há duas chapas concorrentes, porém nesta eleição o PPGA
não terá direito a voto. Em relação a divisão do Teste Anpad, o professor informou que
como ainda não há previsão para elaboração de novo edital, ainda não foi definida qual a
modalidade que o PPGA irá solicitar. O professor Marcelo sugeriu que se faça uma
reflexão sobre isso e que se pense na possibilidade de aceitar tanto o teste acadêmico,
quanto o profissional. Em resposta, o professor Márcio informou que as métricas dos dois
Testes serão diferentes e por isso precisa estudá-las melhor, para então trazer essa
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discussão a plenária. O professor Márcio Abdalla informou que o CASI tem uma nova
data, ocorrerá nos dias 20 e 21/05/2021, a expectativa é que possa ocorrer
presencialmente, mas caso o cenário ainda não permita será realizado na modalidade
online. Em seguida, o professor relatou ter participado de uma reunião da PROPPI, onde
foi informado de que nenhum dos APCN’s solicitados pela UFF em 2019 foi aprovado e
isso configura um dado importante para verificar se vale o esforço de dar início a um
processo desse tipo. O discente Leandro informou ter participado de reunião dos DCE’s
da UFF e relatou que em geral, os discentes não estão favoráveis a continuidade das
atividades acadêmicas de maneira remota. Em seguida, indagou se a prorrogação de
prazos seria feita de forma automática ou precisaria ser solicitada individualmente, o
professor Márcio respondeu que caso o aluno necessite da prorrogação deverá solicitar
individualmente à Coordenação. Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião
às 14h40 eu, Thamires Domingos Paredes, Assistente em Administração, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada digitalmente por todos os
membros presentes do Colegiado.
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