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Em vinte e um de setembro 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 14h00, para a 
realização da sexagésima oitava 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 17/08/2020; 2) Homologação de bancas de 
defesa; 3) Homologação de resultados de bancas de defesa;  4) Análise de pedidos de 
prorrogação de prazo para defesa (Resolução 157); 5) Análise de pedidos de prorrogação 
de prazo para defesa;  6) Discussão sobre abertura do CFB 2021; 7) Planejamento 
Estratégico do PPGA; 8) Discussão sobre procedimentos para Credenciamento de 
Docentes; 9) Parecer sobre solicitação de credenciamento do Prof. Dyego Arruda (CEFET); 
10) Discussão sobre publicação de trabalho em congresso – Aluna: Neidiana da Silva Machado; 
11) Deliberação sobre créditos externos – Aluna: Janinne Bittencourt; 12) Remanescentes 
IFMT e pedidos de prorrogação; 13) Prêmio Excelência UFF 2020: Indicações; 14) Informe 
sobre edital de Auxílio à Publicação; 15) Informe sobre a comunicação do programa; 16) 
Informe sobre envio de relação de participantes das bancas de defesas; 17)  Assuntos 
Gerais. Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior: foi aprovada por unanimidade 
a Ata da 67ª Reunião, realizada no dia 17/08/2020. Ponto 2 - Homologação de bancas 
de defesa: O professor Márcio solicitou a homologação das bancas de defesa dos 
seguintes discentes: 1) Neidiana da Silva Machado (Turma: 2018) – Título: “Redes, 
Eleições e Transparência: Uma análise da (in)eficácia do sistema de financiamento 
eleitoral.” - Data: 28/09/2020 (via videoconferência) – Orientador: Júlio Cesar Andrade de 
Abreu. Componentes da banca: Júlio Cesar Andrade de Abreu (PPGA/UFF), Raphael 
Jonathas da Costa Lima (PPGA/UFF) e Ana Claudia Pedrosa de Oliveira (UFAM). 2) 
Fernanda Marques Caldeira (Turma: IFMT) – Título: “A qualidade na educação infantil: um 
estudo de campo” – Data: 08/10/2020 (via videoconferência) – Orientador: André Ferreira. 
Componentes da banca: André Ferreira (PPGA/UFF), Ualison Rébula de Oliveira 
(PPGA/UFF) e Marco Antônio Ferreira de Souza (UFRRJ). Suplentes: Márcio Moutinho 
Abdalla (PPGA/UFF) e Virgílio Cezar da Silva e Oliveira (UFJF). 3) Saulo Nobre de Souza 
(Turma: IFMT) – Título: Evasão Escolar na Educação Técnica em Regime de Internato: Um 
Estudo de Caso Múltiplo – Data: 22/10/2020 (via videoconferência) – Orientador: André 
Ferreira. Componentes da banca: André Ferreira (PPGA/UFF), Ualison Rébula de Oliveira 
(PPGA/UFF) e Paolo Targioni (IFMT). Suplentes: Márcio Moutinho Abdalla (PPGA/UFF) e 
Marco Antônio Ferreira de Souza (UFRRJ). 4) Maria Gabriella Marques Correa (Turma 
IFMT) – Título: “O processo de fusão de instituições de ensino e seus impactos na cultura 
organizacional: um estudo de caso múltiplo no IFMT”. – Data: 26/10/2020 (via 
videoconferência) – Orientador: André Ferreira. Componentes da banca: André Ferreira 
(PPGA/UFF), Marco Antonio Conejero (PPGA/UFF) e Ávilo Roberto de Magalhães (UFMT). 
Suplentes: Uálison Rébula de Oliveira (PPGA/UFF) e Marco Antonio Ferreira de Souza 
(UFRRJ). As referidas bancas de defesa foram aprovadas por unanimidade e homologadas 
pela plenária. Ponto 3 - Homologação de resultados de bancas de defesa e 
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qualificação: o professor Márcio solicitou a homologação dos resultados das seguintes 
bancas de defesa: 1) Iaslin Tavares Franklin – Defesa: 25/08/2020 – Resultado: Aprovada; 
2) Dagner Raffael Boaventura – Defesa: 31/08/2020 – Resultado: Aprovado 3) Valdivino 
Antonio da Costa Araujo – Defesa: 31/08/2020 – Resultado: Aprovado e) Michelle Fernanda 
Martin – Defesa: 03/09/2020. Todos os resultados foram homologados por unanimidade.  
Ponto 4 - Análise de pedidos de prorrogação de prazo para defesa (Resolução 157): 
o professor Márcio salientou que a Resolução 157/2020 do CEPEx/UFF assegura aos 
discentes até 03 meses de prorrogação do prazo limite para defesa. Em seguida, 
apresentou a solicitação de prorrogação de 3 (três) meses, da aluna Patrícia Fernanda 
Guimarães Venâncio, devidamente endossada por seu orientador. O professor Márcio 
frisou que os orientadores podem endossar ou não as solicitações de prorrogação, ficando 
a cargo destes o encaminhamento à plenária. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 
Ponto 5 - Análise de pedidos de prorrogação de prazo para defesa: o professor Márcio 
salientou que o regimento do programa prevê a possibilidade de uma prorrogação de até 
06 meses do prazo limite para defesa. Em seguida, apresentou a solicitação de prorrogação 
de 6 (seis) meses dos alunos Eduardo de Souza Lima e Luís Felipe Oliveira Alves da Silva, 
ambos da turma de 2018. Em seguida, os seus respectivos orientadores, Ualison Rébula e 
André Ferreira, fizeram breves exposições sobre os motivos que levaram a solicitação da 
prorrogação. Ambas as solicitações foram aprovadas por unanimidade pela plenária.  
Ponto 6 - Discussão sobre abertura do CFB 2021: o professor Márcio salientou que 
acredita ser importante iniciar uma discussão acerca da possibilidade de ingresso de 
candidatos estrangeiros, pois seria algo benéfico para o programa. Em seguida, abordou a 
questão das cotas sociais que tem sido muito discutida na PROPPI e pesquisas vem sendo 
realizadas sobre o assunto. Posteriormente, apresentou a questão da definição sobre qual 
modalidade do Teste ANPAD o programa irá aceitar para o ingresso dos candidatos. Face 
ao exposto, foi concedida a plenária a oportunidade para expor opiniões sobre as questões 
apresentadas. O professor Marcelo sugeriu a implantação de um teste de ingresso 
alternativo para os candidatos estrangeiros. O professor Ualison sugeriu o adiamento da 
abertura do CFB para o segundo semestre de 2021, visando evitar a sobrecarga de 
atividades dos docentes. O professor Raphael salientou que a admissão de candidatos 
estrangeiros é de extrema importância, tendo em vista a possibilidade de 
internacionalização do programa. Em seguida, o professor Ualison sugeriu a inserção de 
uma disciplina de redação técnica no programa e iniciou-se uma discussão acerca da 
qualidade de escrita dos alunos. O professor André constatou a gravidade da problemática 
e afirmou que precisa ser resolvida e que podem ser estabelecidas parcerias com outras 
instituições para tal. O professor Raphael acredita que o problema deve ser tratado desde 
a graduação. O professor Ualison sugeriu utilizar a qualidade da escrita como um filtro para 
ingresso no programa. O professor Márcio sugeriu implantar a elaboração de uma carta de 
intenção como uma das formas de avaliação e propôs que tanto este assunto, como os 
demais apresentados anteriormente fossem discutidos futuramente. A plenária concordou 
com a proposição e deu seguimento à reunião. Ponto 7 – Planejamento Estratégico do 
PPGA: o professor Márcio informou que pretende estruturar o Planejamento Estratégico do 
PPGA, porém ainda não o fez por estar se adaptando as atribuições e procedimentos da 
Coordenação. O professor Marcelo frisou que o Planejamento Estratégico vigente ainda 
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está atual e sugeriu que fosse mantido até uma nova avaliação da CAPES. O professor 
Márcio Abdalla informou que acredita que o melhor momento para realizar a estruturação 
do planejamento seja março de 2021. Ponto 8 - Discussão sobre procedimentos para 
Credenciamento de Docentes: o professor Márcio salientou que em reunião anterior havia 
sido levantada a possibilidade de migrar o edital de fluxo contínuo para editais específicos 
e colocou a questão para a deliberação da plenária. Após discutir o assunto, a plenária 
decidiu pela alteração do procedimento de credenciamento, que passará a ser realizado 
através de editais específicos devidamente aprovados pelo Colegiado, a serem publicados 
conforme a demanda. Ponto 9 - Parecer sobre solicitação de credenciamento do Prof. 
Dyego Arruda (CEFET): foi apresentado à plenária o parecer elaborado pela comissão 
responsável por avaliar a solicitação de credenciamento do professor Dyego de Oliveira 
Arruda do CEFET/RJ. O parecer salientou que o professor atende os requisitos para 
ingresso no programa, porém recomendou pelo indeferimento da solicitação, tendo em 
vista que no momento não é salutar para o programa ampliar seu corpo docente. A plenária 
homologou o parecer e a solicitação de credenciamento foi indeferida. Ponto 10 - 
Discussão sobre publicação de trabalho em congresso – Aluna: Neidiana da Silva 
Machado: o professor Márcio trouxe a plenária o caso da aluna Neidiana da Silva Machado, 
o seu orientador, Prof. Júlio Andrade, solicitou o agendamento da banca para o dia 28/09, 
porém a discente ainda não cumpriu todos os requisitos estabelecidos pelo Termo de 
Compromisso (assinado no ato do ingresso), ainda está pendente a publicação de trabalho 
em evento. A aluna teve um trabalho aprovado no SEGET, porém o evento só ocorrerá no 
final de novembro e consequentemente e publicação só ocorrerá após esse período. Dessa 
forma, o professor Márcio solicitou a plenária que deliberasse sobre a liberação ou não da 
banca de defesa. Após discussão a plenária decidiu autorizar a manutenção da banca de 
defesa no dia 28/09, desde que a discente envie o comprovante de inscrição no SEGET à 
Secretaria e que posteriormente a tramitação do processo de solicitação de diploma fique 
condicionada a apresentação da comprovação da publicação do trabalho nos anais do 
evento.  Ponto 11 - Deliberação sobre créditos externos – Aluna: Janinne Bittencourt: foi 
apresentada a plenária a solicitação de aproveitamento de créditos externos da aluna 
Janine da Silva Bittencourt. A referida discente cursou duas disciplinas optativas na 
UFF/EEIMVR sendo elas:  Apoio Multicritério à Decisão - 60 h, cursada em 2/2019 e 
Gestão de Operações Sustentáveis - 60h, cursada em 1/2020. Por considerar as disciplinas 
compatíveis com o programa, a plenária aprovou o aproveitamento de créditos externos 
por unanimidade. Ponto 12 – Remanescentes IFMT e pedido de prorrogação: o 
professor Márcio informou que após levantamento constatou que ainda haviam dez alunos 
da turma do IFMT sem defesa agendada e tendo em vista o curto tempo restante para 
conclusão, solicitou a Secretaria que entrasse em contato com estes alunos lembrando 
sobre o prazo e sobre a possibilidade de prorrogação, prevista no regimento do programa. 
Após contato, nove dos dez alunos solicitaram a prorrogação que são:  Luís Cláudio Alves 
Viana (período solicitado - 6 meses), Edilene Sakuno Maeda (período solicitado: 6 meses), 
Tatiane do Nascimento (período solicitado: 6 meses), Renan Polizei (período solicitado: 03 
meses), Marcelo de Oliveira Galvão (período solicitado: 03 meses), Gelika Debacker 
(período solicitado: 06 meses), Danilo Beserra do Amaral (período solicitado: 06 meses), 
Thiago Henrique Carvalho Silva (período solicitado: 06 meses) e Washigton Fabrício 
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Martins (período solicitado: 06 meses). Todas as solicitações foram aprovadas, exceto a 
solicitação do aluno Washigton Fabrício Martins, pois sua solicitação ainda não havia sido 
endossada por sua orientadora, Profª. Cecília. Ponto 13 - Prêmio Excelência UFF 2020: 
Indicações: o professor Márcio informou ter recebido indicações de três trabalhos para 
concorrem ao Prêmio Excelência UFF 2020, sendo eles: 1) Dissertação da egressa Poliana 
Aparecida Abreu, intitulada “Procedimento sistemático para diagnóstico e mitigação de 
falhas na elaboração da proposta orçamentária de uma autarquia federal de ensino” 
(Indicação do Prof. Ualison); 2) Dissertação da egressa Ana Cristina Ribeiro Alvim, 
intitulada “Estabelecimento de boas práticas na gestão dos recursos de assistência 
estudantil numa autarquia federal de ensino com base na análise de eficiência” (indicação 
do Prof. Pauli); 3) Dissertação do egresso André Furtado da Hora, intitulada “Avaliação da 
Gestão de Ambientes de Inovação: Aplicação do Amaral’s model for innovation 
environment management (AMIEM) em Parques Tecnológicos do Estado do Rio de 
Janeiro” (indicação do Prof. Marcelo); 4) Dissertação da egressa Thaís de Oliveira Pontes, 
intitulada “Uma proposta de mensuração do desperdício de alimentos em uma rede de 
restaurantes industriais da região Sul Fluminense” (indicação da Profª. Aldara); e 5) 
Dissertação da egressa Josiane Damaso, intitulada “A conformidade de registro de gestão 
como instrumento de controle preventivo de erros e fraudes: proposição de um processo 
gerencial no âmbito de uma instituição federal de ensino” (indicação do Prof. Marco 
Conejro).Em seguida, o professor Márcio salientou que apenas um destes trabalhos poderá 
ser indicado ao Prêmio e propôs a formação de uma comissão para analisar os trabalhos 
e decidir qual deles deverá ser indicado. Dessa forma, ficou definido que a referida 
comissão será composta por três integrantes (um de cada linha de atuação) e foram 
designados para participar os professores: Raphael Jonathas da Costa Lima, Ricardo 
César da Silva Guabiroba e Gustavo da Silva Motta. Ponto 14 - Informe sobre edital de 
Auxílio à Publicação: o professor Márcio informou sobre a publicação do resultado do 
Edital de Auxílio à Publicação e salientou que está aberto o período para recursos e que 
caso não haja, o resultado já será encaminhado para a publicação final. O professor Ualison 
sugeriu a criação de um evento de premiação a fim de ampliar a divulgação do programa. 
Ponto 15: Informe sobre a comunicação do programa: o professor Márcio informou que 
está mantendo contato com o Edgard do setor de informática para discutir formas de 
atualização do site do PPGA, que se encontra defasado. O professor Marcelo salientou ser 
importante a apresentação da página também em inglês. O professor Márcio ressaltou 
sobre a necessidade de estimular os egressos a seguirem as redes sociais do programa. 
Ponto 16 - Informe sobre envio de relação de participantes das bancas de defesas: o 
professor Márcio salientou sobre a importância do envio dos alunos participantes das 
bancas de defesa, para que a Secretaria tenha um controle de quais alunos estão 
cumprindo os requisitos de participação em eventos. Ponto 17 – Assuntos Gerais: o 
professor Marcelo informou ter dado entrada em novo projeto na Noruega, relacionado ao 
intercâmbio de alunos. Informou ainda que o período de submissões de trabalhos para 
Triple Helix Summit está aberto até o fim de setembro. O evento será realizado online pela 
Universidade de Bologna em novembro. Por fim, comentou da sua eleição para a divisão 
de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo - ITE da ANPAD na chapa da professora 
Kadigia Faccin da Unisinos. O professor Márcio ressaltou que mesmo após alguns 
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contratempos o CASI continua agendado para o mês de maio de 2021. O professor Márcio 
relatou ter sido procurado por um professor da UFSM que propôs a celebração de um 
acordo de cooperação técnica entre o PPGA/UFF e o PPGA/UFSM. O professor Márcio 
informou que o Coordenador do programa da UFSM endossou o interesse em celebrar o 
acordo e que acredita que está será uma possibilidade de ampliar o network do programa. 
Em seguida, o professor Ualison compartilhou algumas informações sobre a nova forma de 
avaliação de periódicos da CAPES. Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião 
às 16h30 eu, Thamires D. 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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