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Em vinte e um de dezembro 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 primeira reunião ordinária do Colegiado. Dentre os membros,
participaram, em ordem alfabética, os seguintes professores: Marcelo Gonçalves do Amaral,
Márcio Moutinho Abdalla, Raphael Jonathas da Costa Lima e Ualison Rébula de Oliveira. O
professor André Ferreira participou como ouvinte, pois estava em período de férias. 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) Aprovação de Ata Ad Referendum; 3) Homologação de bancas de defesa;
4) Homologação de resultados de bancas de defesa; 5) Deliberação sobre exame de
proficiência; 6) Homologação do Resultado do CFB; 7) Abertura de edital para alunos
especiais, das disciplinas a serem ofertadas em 2021.1; 8) Informes sobre disciplinas 2021.1
(turma regular e IF Sudeste/MG); 9) Informe sobre turma IFSudeste MG e apresentação da
proposta de distribuição de disciplinas e orientações; 10) Indicação de dois docentes para
comporem o Comitê Assessor de Pesquisa
CAP; 11) Assuntos Gerais. Ponto 1 –
Aprovação da ata da reunião anterior: foi aprovada por unanimidade a Ata da 70ª Reunião,
realizada no dia 16/11/2020. Ponto 2 - Aprovação de Ata Ad Referendum: foi submetida a
deliberação a ata ad referendum expedida no dia 30 de novembro de 2020, referente a
aprovação da banca de defesa da aluna Daniella de Paula de Sousa Freitas, realizada no dia
14/12/2020 e composta pelos professores; Doutor Raphael Jonathas da Costa Lima
(orientador - UFF); Doutor André Ferreira (titular interno UFF); Doutor Márcio Moutinho
Abdalla (suplente interno UFF); Doutor João Assis Dulci (titular externo UFJF); Doutora
Marina de Carvalho Cordeiro (suplente externo UFFRJ). A plenária aprovou o documento
por unanimidade. Ponto 3 - Homologação de bancas de defesa: foram submetidas a
análise e deliberação da plenária a realização da banca de defesa do aluno Danilo Beserra
do Amaral, pertencente a turma do IFMT e orientado pela Prof.ª. Cecília Toledo Hernandez.
A proposição de composição da banca foi a seguinte: Cecilia Toledo Hernández (UFF),
Marcelo Gonçalves do Amaral (UFF) e Henrique Martins Rocha (UERJ). O professor Ualison
salientou que além de fazer parte do corpo docente da UERJ, o professor Henrique Martins
Rocha atualmente também possuí vínculo docente com a UFF. Dessa forma, a plenária
deliberou por não prosseguir com a homologação e solicitar à Prof.ª. Cecília a indicação de
outro membro externo para compor a banca. Ponto 4 - Homologação de resultados de
bancas de defesa: O professor Márcio solicitou a homologação dos resultados das bancas
de defesa dos seguintes discentes: 1) Gleika Debacker (Turma IFMT) Data: 23/11/2020 (via
videoconferência)
Orientador: Márcio Abdalla. Resultado: Aprovada; 2) Renan Polizei
(Turma: IFMT) - Data: 03/12/2020 (via videoconferência) Orientador: Ilton Curty. Resultado:
Aprovado; 3) Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio (Turma 2018) Data: 07/12/2020 (via
videoconferência) Orientador: Murilo Alvarenga. Resultado: Aprovada com restrições; 4)
Leonardo Augusto Silva Oliveira (Turma 2018) Data: 10/12/2020 (via videoconferência)
Orientador: Ricardo Guabiroba. Resultado: Aprovado; 5) Daniella de Paula Sousa Freitas
(Turma 2018)
Data: 14/12/2020 (via videoconferência)
Orientador: Raphael Lima.
Resultado: Aprovada. Todos os resultados foram homologados por unanimidade pela
plenária. Ponto 5 - Deliberação sobre exame de proficiência: o professor Márcio
apresentou o resultado do exame de proficiência EFSet realizado pelo aluno Marcelo de
Oliveira Galvão, ressaltou que o teste em questão está previsto no rol de teste aceitos pelo
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programa contido na Instrução de Serviço, que em breve será publicada. O professor
ressaltou ainda que o aluno obteve a pontuação necessária para aprovação. A plenária
aprovou por unanimidade o resultado do teste e dessa forma o aluno cumpriu o requisito da
proficiência em língua inglesa. Ponto 6 – Homologação do Resultado do CFB: o professor
Márcio Abdalla apresentou o resultado final do Curso de Formação Básica do processo
seletivo de 2020, dos 16 alunos inscritos, 05 foram eliminados, 03 aprovados com restrição e
08 aprovados, portanto 11 foram aprovados. A candidata pertencente ao PIN também obteve
aprovação, totalizando 12 aprovações. O professor ressaltou que os candidatos deverão
realizar o aceite da vaga nos dias 11 e 12/01/2021. A plenária homologou o resultado por
unanimidade. Ponto 7 - Abertura de edital para alunos especiais, das disciplinas a serem
ofertadas em 2021.1: o professor Márcio reforçou sobre a importância da abertura das vagas
para alunos especiais, seg ndo ele, al m de manter o programa i o neste per odo cr tico,
a inscrição destes alunos gera receita que pode ser aplicada para o aprimoramento do
programa. Em seguida, propôs a abertura de edital para ingresso de alunos especiais nas
disciplinas que serão ministradas em 2021.1. A plenária aprovou a abertura do edital por
unanimidade. Ponto 8 - Informes sobre disciplinas 2021.1 (turma regular e IF
Sudeste/MG): o quadro das disciplinas previstas para o primeiro semestre de 2021 da turma
regular e IF Sudeste foi apresentado. O professor Márcio solicitou ao Prof. Marcelo que ele
ficasse responsável por ministrar a disciplina de Oficina de Produção Científica e ele aceitou
a solicitação. Em seguida, o professor Márcio ressaltou que a disciplina de Métodos e
Técnicas de Pesquisa será dividida entre os professores Ualison e Cecília e que a perspectiva
é que todas as disciplinas ocorram remotamente. A plenária concordou com a distribuição
das disciplinas. Ponto 9 - Informe sobre turma IF Sudeste MG e apresentação da
proposta de distribuição de disciplinas e orientações: o professor Márcio deu
continuidade a apresentação da proposta de distribuição de disciplinas do IF Sudeste e
ressaltou que estas serão ministradas exclusivamente as sextas e sábados e que há uma
grande possibilidade de ocorrerem de forma online. Foi apresentada ainda a proposta de
distribuição das orientações. O professor ressaltou que a turma em questão será composta
por 30 alunos. Ponto 10 - Indicação de dois docentes para comporem o Comitê Assessor
de Pesquisa – CAP: o professor Márcio informou ter recebido da PROPPI uma solicitação
de indicação de dois docentes para comporem o Comitê Assessor de Pesquisa CAP e
atuarem no biênio de 2021-2022. A plenária deliberou por consultar os demais professores
do programa para verificar se há interesse, caso nenhum docente se manifeste, os
professores Marcelo Amaral e Márcio Abdalla se prontificaram a compor o referido comitê,
como titular e suplente, respectivamente. Ponto 11 – Assuntos Gerais: o professor Marcelo
informou que durante o ano de 2021 ocorrerão vários eventos importantes na área de
inovação e se prontificou a divulgar as informações. O professor Márcio informou que há
interesse da AMAN em adquirir uma turma sob demanda, neste contexto propôs uma reflexão
sobre a necessidade de reajuste dos valores aplicados atualmente para turmas futuras. O
professor Marcelo expôs ser de extrema importância que o PPGA tenha recursos financeiros
disponíveis para apoiar a RASI. O professor Raphael salientou ser importante destinar uma
parte da receita a compra de softwares anti-plágio, em resposta, o professor Márcio informou
que acredita ser possível atender tal solicitação realizando um remanejamento de verbas. A
seguir, o professor Márcio informou que as submissões para o XIII CASI já estão abertas e
que o evento acontecerá em maio de forma online. O professor informou também sobre o
andamento das atualizações do site do PPGA, que está em curso e sobre a homologação
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das inscrições do IF Sudeste. 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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