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Em dezenove de outubro 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 nona 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 21/09/2020; 2) Aprovação de Atas Ad 9 
Referendum; 3) Análise de pedidos de prorrogação de prazo para defesa; 4) Homologação 10 
de bancas de defesa; 5) Homologação de resultados de bancas de defesa;  5) Análise de 11 
pedidos de prorrogação de prazo para defesa;  6) Solicitação de validação da proficiência 12 
em inglês: Gleika Debacker; 7) Deliberação sobre o termo de cooperação com a UFSM; 8) 13 
Informe sobre homologação da indicação do Prêmio Excelência UFF 2020; 9) Informe e 14 
homologação do Edital de Auxílio à Publicação; 10) Informe sobre a comunicação do 15 
Programa; 11) Assuntos Gerais. Ponto 1  Aprovação da ata da reunião anterior: foi 16 
aprovada por unanimidade a Ata da 68ª Reunião, realizada no dia 19/10/2020. Ponto 2  17 
Aprovação de Atas Ad Referendum: foram submetidas para análise da plenária duas 18 
atas ad referendum referentes a autorização de prorrogação de prazo para defesa dos 19 
alunos da Turma IFMT, Carla Danieli Mendes (06 meses) e Washington Fabrício Martins 20 
(06 meses), respectivamente. As atas ad referendum foram aprovadas por unanimidade. 21 
Ponto 3 - Análise de pedidos de prorrogação de prazo para defesa: o professor Márcio 22 
salientou que o regimento do programa prevê a possibilidade de uma prorrogação de até 23 
06 meses do prazo limite para defesa. Em seguida, apresentou a solicitação de prorrogação 24 
alunos: Thalyta Sá de Carvalho (06 meses), Jéssica de Souza Maia (06 meses), 3) Leandro 25 
de Andrade Cunha (06 meses), 4) Leonardo Augusto da Silva Oliveira (03 meses), 5) 26 
Daniella de Paula Sousa Freitas (03 meses), 6) Maria Gabriella Marques Corrêa (06 meses) 27 
e 7) Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio (Até 07/12/2020). Os professores Ualison, 28 
André, Marcelo e Raphael fizeram breves exposições sobre os motivos que levaram a 29 
solicitação da prorrogação de seus orientandos. O professor Márcio frisou que todas as 30 
solicitações foram devidamente endossadas pelos respectivos orientadores, mas que a 31 
deliberação é exclusiva da plenária. Todas as solicitações foram aprovadas por 32 
unanimidade. Ponto 4 - Homologação de bancas de defesa: foram submetidas a análise 33 
e deliberação da plenária a realização das seguintes bancas de defesa: 1) Gleika Debacker 34 
(Turma IFMT)  Data: 23/11/2020  Título: Proposição de Ações-Chave para Efetivar o 35 
Plano Logística Sustentável no Âmbito do IFMT. Componentes da banca: Márcio Moutinho 36 
Abdalla (Orientador/UFF), Marco Antonio Conejero (membro interno/UFF) e Caroline 37 
Gonçalves (membro externo/UFMT). Suplentes: André Ferreira (membro interno/UFF) e 38 
Leonel Gois Lima Oliveira (Membro externo/Esmec). 2) Renan Polizei (Turma IFMT)  Data: 39 
03/12/2020  Título: Proposta de Aperfeiçoamento do Processo de Compras no Instituto 40 
Federal de Mato Grosso. Componentes da banca: Ilton Curty Leal Júnior (Orientador/UFF), 41 
Murilo Alvarenga Oliveira (membro interno/UFF) e Marcelo Salles Ferreira (membro externo 42 
- UFRRJ). Suplentes: Ricardo Cesar da Silva Guabiroba (membro interno/UFF) e Marcelino 43 
Aurélio Vieira da Silva (membro externo/UFRJ). Ambas as bancas foram aprovadas por 44 
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unanimidade. Ponto 5 - Homologação de resultados de bancas de defesa: O professor 45 
Márcio solicitou a homologação dos resultados das bancas de defesa dos seguintes 46 
discentes: 1) Samuel Silveira dos Santos (Turma IFMT)  Data: 25/09/2020 (via 47 
videoconferência)  Orientador: Júlio Andrade; 2) Neidiana da Silva Machado (Turma: 48 
2018) - Data: 28/09/2020 (via videoconferência)  Orientador: Júlio Andrade. Resultado: 49 
Aprovada; 3) Fernanda Marques Caldeira (Turma: IFMT)  Data: 08/10/2020 (via 50 
videoconferência)  Orientador: André Ferreira. Resultado: Aprovada; 4) Fernanda Maria 51 
Batista Almeida Matias (Turma IFMT)  Data: 08/10/2020 (via videoconferência)  52 
Orientador: Ualison Rébula. Resultado: Aprovada. Todos os resultados foram homologados 53 
pela plenária. Ponto 6 - Solicitação de validação da proficiência em inglês: o professor 54 
Márcio apresentou o teste de proficiência EF SET, realizado pela discente Gleika Debacker, 55 
que obteve um aproveitamento superior a 50%, cumprindo assim o exigido pelo programa. 56 
Após breve discussão, a plenária aprovou o aproveitamento do teste de proficiência por 57 
unanimidade. Ponto 7 - Deliberação sobre o termo de cooperação com a UFSM: o 58 
professor Márcio trouxe atualizações acerca do termo de cooperação proposto pelo 59 
Mestrado em Administração Pública da UFSM e expos que acredita ser interessante 60 
promover encontros para discutir as realidades e as possibilidades de intercâmbio. O 61 
professor Ualison relatou que concorda a aproximação. O professor Marcelo sugeriu 62 
realizar uma reunião para conhecimento e discussão de possibilidades. O professor Márcio 63 
apreciou a ideia e sugeriu que tal aproximação ocorra de maneira concomitante aos 64 
procedimentos burocráticos, a fim de otimizar o tempo. Ponto 8 - Informe sobre 65 
homologação da indicação do Prêmio Excelência UFF 2020: o professor Márcio 66 
agradeceu a comissão de avaliação dos trabalhos indicados ao Prêmio Excelência UFF 67 
2020, composta pelos professores Gustavo Motta, Ricardo Guabiroba e Raphael Lima, pelo 68 
excelente trabalho executado. Em seguida, parabenizou todos os professores que 69 
participaram com as indicações e informou que o trabalho escolhido para representar o 70 

71 
diagnóstico e mitigação de falhas na elaboração da proposta orçamentária de uma 72 
autarqui73 
parabenizou o Prof. Ualison e a egressa Poliana pela indicação. A seguir, o professor 74 
Raphael Lima, integrante da comissão de avaliação, relatou que a escolha não foi uma 75 
tarefa fácil, visto que todos os trabalhos indicados possuem uma qualidade elevada e 76 
parabenizou todos os participantes. O professor Ualison agradeceu o apoio e transmitiu o 77 
agradecimento da egressa Poliana Abreu. Ponto 9 - Informe e homologação do Edital 78 
de Auxílio à Publicação:  o professor Márcio explicou brevemente a dinâmica do Edital de 79 
Auxílio à Publicação e informou sobre a sua homologação. O professor salientou que caso 80 
haja a disponibilidade de recursos, pretende-se promover a abertura de novo edital. Ponto 81 
10 - Informe sobre a comunicação do Programa: o professor Márcio informou ter ser 82 
reunido com o setor de informática para discutir as questões sobre a atualização do site do 83 
PPGA e ressaltou que a revisão do site é de extrema importância, tendo em vista que o 84 
mesmo faz parte da avaliação do programa. O professor informou que de acordo com 85 
informações do setor de informática, o site será migrado para o domínio de VR e por isso 86 
a atualização ainda não foi concluída. Em seguida, propôs a criação de uma comissão para 87 
acompanhar o andamento das atualizações das comunicações do programa, composta 88 
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pelos professores André Ferreira, Marcelo Gonçalves do Amaral e Márcio Moutinho 89 
Abdalla. Ponto 11  Assuntos Gerais: o professor Marcelo deu os seguintes informes: 1) 90 
Informou sobre a chamada para os eventos de 2021 da ANPAD, relatou sua experiência 91 
enquanto participante e ressaltou que os eventos estão previstos para acontecer em maio 92 
de 2021; 2) Informou sobre sua participação na comissão organizadora do Spin Global 93 
Conect, trata-se de um evento da área de inovação que ocorrerá em diversos países no 94 
dia 07/12/2020. O professor informou que pretende realizar uma divulgação do PGGA, 95 
CASI e RASI no evento; 3) Ressaltou sobre a realização do Triple Helix Summit, o evento 96 
será realizado online pela Universidade de Bologna em novembro e promoverá um meet 97 
maker para fomentar as parcerias para projetos; 4) Informou que a edição de maio/2021 já 98 
está finalizada e que no momento está sendo montada a edição de janeiro/2021 em 99 
parceria com a ABEIN; e 5) Informou que o Triple Helix Journal foi aceito pela Scopus. Em 100 
seguida, o professor fez alguns comentários acerca dos candidatos do CFB, relatou que há 101 
um grupo bem encaminhado, mas que há outro grupo que necessita de orientação e que 102 
ele, conjuntamente com a professora Cecília têm procurado fornecer subsídios para que 103 
haja avanço. Em seguida, o professor Márcio informou o seguinte: 1) Ressaltou sobre a 104 
necessidade de se começar a pensar sobre a ofertas das disciplinas do 1º semestre de 105 
2021 e orientou que os professores das diferentes linhas de pesquisa se reúnam para 106 
discutir o assunto; 2) Informou que caso tudo ocorra bem, é provável que a nova turma do 107 
IFSudeste seja aberta em março de 2021; 3) Informou sobre a realização de banca para 108 
avaliar os trabalhos finais do CFB, no período de 08 a 12/12/2020; e 4) Informou ter 109 
participado de reunião com a Lúcia Drumond da PROPPI, onde houve um encorajamento 110 
para a montagem do APCN para doutorado, pois segundo ela, o grupo do PPGA tem muito 111 
potencial para conseguir. Em seguida, iniciou-se uma discussão acerca dos prós e contras 112 
da montagem do APCN e a plenária deliberou por amadurecer e continuar a discussão em 113 
uma próxima reunião. Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião às 16h30 114 
eu, Thamires D. Paredes, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que após lida 115 
e aprovada, será assinada digitalmente por todos os membros presentes do Colegiado. 116 
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