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Em dezessete de agosto 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 14h00, para a 3 

realização da sexagésima sétima 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. Participaram também o professor Murilo Alvarenga Oliveira e o 7 

discente Leandro de Andrade Cunha. O Coordenador, professor Márcio Abdalla iniciou a 8 

reunião destacando os pontos da pauta: 1) Edital de Auxílio à Publicação; 2) Proposta de 9 

criação de GT para operação do Edital de Auxílio Publicação; 3) Aprovação da ata da 10 

reunião anterior do dia 20/07/2020; 4) Homologação de bancas de defesa; 5) Homologação 11 

de resultados de bancas de defesa;  6) Homologação de pedidos de prorrogação de prazo 12 

para defesa (Resolução 157);  7) Aprovação de Projeto de Pesquisa; 8) Solicitação de 13 

Credenciamento de Docente; 9) Discussão sobre as disciplinas de Pesquisa para 14 

Dissertação I e II; 10) Informe sobre turmas sob demanda (IFSudeste); 11)  Assuntos 15 

Gerais. Ponto 1 – Edital de Auxílio à Publicação: o professor Murilo apresentou os 16 

principais pontos da minuta do Edital referente a auxílio que será concedido para dar 17 

subsídio às publicações dos docentes do PPGA. O professor salientou que o edital contará 18 

com um recurso de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que o mesmo foi elaborado por 19 

ele e pelos professores Gustavo Motta e Márcio Abdalla. Em seguida, abriu espaço para 20 

apreciação e considerações. O professor Ualison Rébula parabenizou a iniciativa e frisou 21 

que os recursos disponibilizados pelo edital auxiliarão muito, tendo em vista que o custo 22 

das publicações, mais especificamente das traduções, é elevado.  Após apreciação e 23 

discussão, o Edital sofreu algumas modificações em alguns itens, como a retirada da 24 

exigência da inserção do nome da instituição nas publicações; a consideração de 25 

publicações em periódicos B2; da participação discente; e das publicações em veículos 26 

associados ao programa, a exemplo da RASI. Após alterações, a plenária aprovou o Edital 27 

por unanimidade. Ponto 2 - Proposta de criação de GT para operação do Edital de 28 

Auxílio à Publicação: Tendo em vista o que foi deliberado no ponto anterior, o professor 29 

Márcio Abdalla propôs a criação de um Grupo de Trabalho para operacionalizar o Edital de 30 

Auxílio à Publicação e indagou quais os docentes teriam o interesse em compor o referido 31 

GT. Os professores André Ferreira, Márcio Moutinho Abdalla e Murilo Alvarenga Oliveira 32 

se disponibilizaram e a composição do GT foi aprovada por unanimidade.  Ponto 3 - 33 

Aprovação de Ata: foi aprovada por unanimidade a Ata da 66ª Reunião, realizada no dia 34 

20/07/2020. Ponto 4 - Homologação de bancas de defesa: O professor Márcio solicitou 35 

a homologação das bancas de defesa dos seguintes discentes: 1) Iaslin Tavares Franklin 36 

(Turma: 2017) – Título: “Mapeamento da Produção Científica e Tecnológica do IFRJ” - 37 

Data: 25/08/2020 (via videoconferência) – Orientador: Gustavo da Silva Motta e 38 

Coorientador: Maxwel de Azevedo Ferreira. Componentes da banca: Gustavo da Silva 39 

Motta (PPGA/UFF), Maxwel de Azevedo Ferreira (IFRJ), Pauli Adriano de Almada Garcia 40 

(PPGA/UFF) e Daniel Reis Armond de Melo (UFAM). 2) Valdivino Antônio da Costa Araújo 41 

(Turma: IFMT) – Título: Análise dos Cursos de Graduação à Distância no IFMT: Proposta 42 

de Permanência e Redução da Evasão (via videoconferência) – Orientador: Murilo 43 

Alvarenga Oliveira. Componentes da banca: Murilo Alvarenga Oliveira (PPGA/UFF), 44 
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Ricardo César da Silva Guabiroba (PPGA/UFF) e Márcia Cristina Rodrigues Cova 45 

(UFRRJ). Suplentes: Márcio Moutinho Abdalla (PPGA/UFF) e Marcelo Sales Ferreira 46 

(UFRRJ). 3) Fernanda Marques Caldeira (Turma: IFMT) – Título: O Desafio dos Indicadores 47 

de Qualidade na Educação Infantil (via videoconferência) – Orientador: André Ferreira. 48 

Componentes da banca: André Ferreira (PPGA/UFF), Ualison Rébula de Oliveira 49 

(PPGA/UFF) e Marco Antônio Ferreira de Souza (UFRRJ). Suplentes: Márcio Moutinho 50 

Abdalla (PPGA/UFF) e Virgílio Cezar da Silva e Oliveira (UFJF). 4) Saulo Nobre de Souza 51 

(Turma: IFMT) – Título: Evasão Escolar na Educação Técnica em Regime de Internato: Um 52 

Estudo de Caso Múltiplo (via videoconferência) – Orientador: André Ferreira. Componentes 53 

da banca: André Ferreira (PPGA/UFF), Ualison Rébula de Oliveira (PPGA/UFF) e Paolo 54 

Targioni (IFMT). Suplentes: Márcio Moutinho Abdalla (PPGA/UFF) e Marco Antônio Ferreira 55 

de Souza (UFRRJ). As referidas bancas de defesa foram aprovadas por unanimidade e 56 

homologadas pela plenária. Ponto 5 - Homologação de resultados de bancas de defesa 57 

e qualificação: o professor Márcio solicitou a homologação dos resultados das seguintes 58 

bancas de defesa: 1) Pâmela Cristina Criado – Defesa: 20/07/2020 – Resultado: Aprovada; 59 

2) Bruno Silva Faria – Defesa: 07/08/2020 – Resultado: Aprovado e 3) Luís André Anaia de 60 

Oliveira – Defesa: 07/08/2020 – Resultado: Aprovado. Todos os resultados foram 61 

homologados por unanimidade.  Ponto 6 - Homologação de pedidos de prorrogação de 62 

prazo para defesa (Resolução 157): o professor Márcio salientou que a Resolução 63 

157/2020 do CEPEx/UFF assegura aos discentes até 03 meses de prorrogação do prazo 64 

limite para defesa. Em seguida, apresentou a solicitação de prorrogação de 2 (dois) meses 65 

do aluno Saulo Nobre de Souza do IFMT. A solicitação foi aprovada por unanimidade pela 66 

plenária. Ponto 7 - Aprovação de Projeto de Pesquisa: o professor Márcio solicitou a 67 

aprovação do projeto intitulado “Minority- and Women-Led Small Businesses’ Response to 68 

the COVID-19 Crisis: Business Solutions and Socio-Economic Development via 69 

Entrepreneurial Ingenuity/Mulheres e Minorias Lideres de Pequenas Empresas e 70 

Respostas a Crise do COVID-19: Soluções de Negócios e Desenvolvimento 71 

Socioeconômicos via Engenhosidade Empreendedora, dos professores Joysinett Moraes 72 

da Silva, Sandra Regina Holanda Mariano e Robson Moreira Cunha. O projeto foi aprovado 73 

por unanimidade. Ponto 7 - Solicitação de Credenciamento de Docente: o professor 74 

Márcio apresentou e-mail enviado pelo professor Dyego de Oliveira Arruda do CEFET/RJ, 75 

onde o mesmo manifestou interesse em se credenciar ao PPGA. Após análise e discussão 76 

sobre a solicitação, a plenária deliberou pela criação de um GT composto pelos professores 77 

Márcio Moutinho Abdalla, André Ferreira e Raphael Jonathas da Costa Lima, para avaliar 78 

e deliberar sobre a solicitação de credenciamento. Em seguida, iniciou-se uma discussão 79 

sobre a alteração da modalidade de credenciamento e houve uma proposição da alteração 80 

do fluxo contínuo para editais específicos, a serem publicados conforme a demanda. Após 81 

a exposição de ideias e opiniões, ficou definido que esta proposição será discutida em uma 82 

próxima reunião. Ponto 8 - Discussão sobre as disciplinas de Pesquisa para 83 

Dissertação I e II: o professor Márcio informou que desde a gestão passada os discentes 84 

têm se inscrito nas disciplinas de Pesquisa para Dissertação I e II, porém oficialmente estas 85 

disciplinas não foram criadas. O professor ressaltou que em reunião passada, a fim de  86 

respaldar o PPGA de eventuais problemas, a plenária havia deliberado pela criação das 87 

referidas disciplinas, mas que ao pesquisar a fundo, constatou que isso acarretaria em uma 88 
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alteração considerável da carga horária do currículo e por isso acredita ser mais viável e 89 

prudente eliminar a inscrição nestas disciplinas. Desta forma, propôs que a inscrição passe 90 

a ser realizada de forma automática na disciplina de Dissertação (já criada formalmente) 91 

no 3º e 4º semestres e que o controle sobre o desenvolvimento das dissertações passe a 92 

ser exercido diretamente pelos respectivos orientadores. A plenária concordou com o 93 

exposto e aprovou a proposição por unanimidade.  Ponto 10 - Informe sobre turmas sob 94 

demanda (ALERJ e IFSudeste): o professor Márcio informou que as negociações com o 95 

IFSudeste avançaram e que o processo está tramitando ligeiramente. Informou ainda que 96 

houve uma solicitação de aumento de 20 (vinte) para 30 (trinta) vagas e que, caso o 97 

processo continue tramitando normalmente, é provável que seja consolidado já no mês de 98 

outubro. Ponto 11 – Assuntos Gerais: o professor Marcelo informou que a edição da RASI 99 

do mês de setembro já está finalizada e que no dia 01/09 já estará no ar. O professor 100 

informou ainda que no ano que vem a RASI terá uma edição especial, fruto de uma parceria 101 

com a ABEIN e que agora a Revista conta com mais uma Editora Associada, a Profª. Dr.ª 102 

Sheila Serafim. O professor Márcio informou sobre a formalização do pedido de 103 

desligamento do candidato Jorge Lopes de Castilho Júnior do curso de formação básica 104 

(fase II do processo seletivo). Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião às 105 

15h40 eu, Thamires D. Paredes, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que 106 

após lida e aprovada, será assinada digitalmente por todos os membros presentes do 107 

Colegiado. 108 
 
 
 
 
   
 

____________________________        _____________________________                                            
André Ferreira                                  Marcelo Gonçalves do Amaral 

                                                                                         
 
 
 
 
 

______________________________               _____________________________                   
            Márcio Moutinho Abdalla                            Raphael Jonathas da Costa Lima 
                   (Coordenador)          
 
 
 
 
 
  

______________________________               _____________________________                   
           Ualison Rébula de Oliveira                                Leandro de Andrade Cunha 
                                                                                                     (Discente)          
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