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Em dezesseis de novembro 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 septuagésima reunião ordinária do Colegiado. Dentre os membros,
participaram, em ordem alfabética, os seguintes professores: André Ferreira, 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 19/10/2020; 2) Homologação de bancas de defesa; 3) Homologação de resultados de
bancas de defesa; 4) Homologação do Edital IF Sudeste/MG; 5) Composição da Comissão
de Seleção para o IF Sudeste/MG; 6) Aprovação de IS sobre equivalência das notas dos
testes de proficiência em inglês; 7) Informe sobre a prévia das disciplinas de 2021-1 (primeiro
e segundo trimestres); 8) Assuntos Gerais. Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião
anterior: foi aprovada por unanimidade a Ata da 69ª Reunião, realizada no dia 19/10/2020.
Ponto 2 - Homologação de bancas de defesa: foram submetidas a análise e deliberação
da plenária a realização das seguintes bancas de defesa: 1) Patrícia Fernanda Guimarães
Venâncio (Turma 2018) – Data: 07/12/2020 – Título: Procedimento de Avaliação de um
Programa Vivencial em Gestão de Projetos. Componentes da banca: Murilo Alvarenga
Oliveira (Orientador/UFF), Márcio Moutinho Abdalla (membro interno/UFF) e Sheila Serafim
da Silva (membro externo/FIA-SP). Suplentes: Pauli Adriano de Almada Garcia (membro
interno/UFF) e Eduardo de Lima Pinto Carreiro (Membro externo/UNIFOA). 2) Leonardo
Augusto Silva Oliveira (Turma 2018) – Data: 10/12/2020 – Título: Coleta seletiva municipal
alternativa com a utilização de triciclos: uma avaliação comparativa das emissões globais e
locais. Componentes da banca: Ricardo Cesar da Silva Guabiroba (Orientador/UFF), Ilton
Curty Leal Júnior (membro interno/UFF) e Camila Benatti Mourad (membro externo –
FEA/USP). Suplentes: Marco Antonio Conejero (membro interno/UFF) e Marcelino Aurélio
Vieira da Silva (membro externo/UFRJ). Ambas as bancas foram aprovadas por unanimidade.
Ponto 3 - Homologação de resultados de bancas de defesa: O professor Márcio solicitou
a homologação dos resultados das bancas de defesa dos seguintes discentes: 1) Saulo Nobre
de Souza (Turma IFMT) – Data: 22/10/2020 (via videoconferência) – Orientador: André
Ferreira. Resultado: Aprovado; 2) Fernanda Assis de Oliveira Nascimento (Turma: IFMT) Data: 22/10/2020 (via videoconferência) – Orientador: Ualison Rébula. Resultado: Aprovada;
Todos os resultados foram homologados por unanimidade pela plenária. Ponto 4 Homologação do Edital IF Sudeste/MG: o professor Márcio realizou uma breve explicação
acerca da tramitação do processo referente à formação da turma para servidores do IF
Sudeste/MG e informou que o Edital já havia sido finalizado e solicitou a homologação. A
plenária homologou o Edital por unanimidade. Ponto 5 - Composição da Comissão de
Seleção para o IF Sudeste/MG: com a finalidade de operacionalizar o processo de seleção
do Edital do IF Sudeste/MG, o professor Márcio propôs a criação de uma comissão composta
por ele e pelo professor André (titulares) e pelos professores Raphael Jonathas e Ualison
Rébula (suplentes). A criação da comissão foi aprovada por unanimidade. Ponto 6 Aprovação de IS sobre equivalência das notas dos testes de proficiência em inglês: o
professor Márcio Abdalla informou ter criado uma Instrução de Serviço dispondo acerca dos
exames de proficiência em língua inglesa aceitos pelo Programa e as respectivas pontuações.
O professor salientou que a criação da IS objetiva centralizar as informações em um único
documento, facilitar o acesso aos discentes evitar possíveis conflitos de informação. O
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discente Leandro Cunha sugeriu que o teste de nivelamento e a conclusão do nível 6 do
PULE/UFF fossem incluídos na IS, a fim de ampliar o rol de possibilidades. O plenária foi
favorável a sugestão e o professor Márcio informou que irá complementar a IS com as
informações fornecidas pelo aluno Leandro e trará o documento alterado para deliberação
em uma próxima reunião. Ponto 7 - Informe sobre a prévia das disciplinas de 2021-1
(primeiro e segundo trimestres): o professor Márcio informou que em breve disponibilizará
a prévia da distribuição de disciplinas de 2021.1. Em seguida indagou sobre a possibilidade
da montagem de um calendário anual, já definindo a distribuição das disciplinas de 2021.2.
O professor Ualison salientou sobre a importância de se fazer a distribuição de forma de que
todos os professores em algum momento estejam lecionando. Em seguida, iniciou-se uma
breve troca de relatos sobre as experiências oriundas da ministração de disciplinas de forma
remota. O professor Ualison se disponibilizou a continuar lecionando a disciplina de Métodos
e Técnicas de Pesquisa, contanto que ela continue sendo ministrada em modalidade remota,
caso ela retorne a modalidade presencial, o professor expôs que prefere lecionar uma
disciplina específica de sua área. Por fim, o professor Márcio informou que irá elaborar
também a prévia das disciplinas para o segundo semestre de 2021 e disponibilizará aos
docentes. Em seguida foi levantada a questão da abertura ou não de uma nova turma para
alunos regulares em 2021, então iniciou-se uma discussão acerca do assunto e a plenária
deliberou por pensar melhor no assunto e definir a questão em uma próxima reunião. Ponto
8 – Assuntos Gerais: o professor Ualison informou sobre a realização do SEGeT nos dias
30/11 e 01/12/2020. A seguir, o professor Márcio informou que as submissões para o XIII já
estão abertas. O professor informou também sobre a migração e atualização do site do
PPGA, que já está em curso. Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião às
15h00 e 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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