
                                                          
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

1 
 

Em quinze de março de dois mil e vinte e um, 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 septuagésima terceira 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 Ualison 6 
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: 1) 8 
Aprovação da ata da reunião anterior do dia 22/02/2021; 2) Homologação de bancas de 9 
defesa; 3) Homologação de resultados de bancas de defesa;  4) Informe sobre andamentos 10 
de turmas e desligamentos; 5) Debate sobre ajuste de disciplinas; 6) Assuntos Gerais.  Ponto 11 
1 – Aprovação da ata da reunião anterior: foi aprovada por unanimidade a Ata da 72ª 12 
Reunião, realizada no dia 22/02/2021. Ponto 2 - Homologação de bancas de defesa: foi 13 
submetida a análise e deliberação da plenária a realização da banca de defesa da aluna 14 
Edilene Sakuno Maeda, pertencente a turma do IFMT e orientada pelo Prof. Ricardo 15 
Guabiroba. A proposição de composição da banca foi a seguinte: Ricardo César da Silva 16 
Guabiroba (orientador - UFF), Marco Antônio Conejero (titular interno - UFF) e Fernanda 17 
Kesrouani Lemos (UNIB), Aldara da Silva César (suplente interno – UFF) e Camila Benatti 18 
Mourad (suplente externo – FEA/USP). A referida banca será realizada no dia 22 de abril de 19 
2021. A banca de defesa foi aprovada por unanimidade. Ponto 3 - Homologação de 20 
resultados de bancas de defesa: O professor Márcio solicitou a homologação do resultado 21 
da banca de defesa do discente Eduardo de Souza Lima (Turma 2018) realizada em 22 
24/02/2021 (via videoconferência), o aluno obteve como resultado a aprovação e o Prof. 23 
Ualison, seu orientador, salientou que a banca transcorreu normalmente e que o trabalho foi 24 
muito bem estruturado. O resultado da banca de defesa foi homologado por unanimidade 25 
pela plenária. Em seguida, o Prof. Márcio comentou sobre o caso do aluno Luís Cláudio Alves 26 
Viana (turma IFMT), o discente teve a defesa agendada para o dia 12/03/2021, mas a banca 27 
não pode ser realizada, devido à problemas de citações inadequadas em sua dissertação. O 28 
orientador, Prof. Raphael fez um breve resumo sobre o histórico do aluno e mencionou já ter 29 
havido problemas nessa ordem anteriormente. O Prof. Márcio ressaltou que o discente foi 30 
devidamente informado sobre os problemas localizados no trabalho e sobre o seu prazo para 31 
a defesa, que se encerra no dia 26/04/2021. O Prof. Márcio informou ainda sobre o caso do 32 
aluno Adalberto de Oliveira Brito, que perdeu o prazo para qualificação, a recomendação foi 33 
que a orientadora, Profª. Joysinett seja contatada antes de efetivar o desligamento do aluno. 34 
Ponto 4 - Informe sobre andamentos de turmas e desligamentos: o professor Márcio 35 
informou que os alunos das turmas de alunos regulares e do IF/Sudeste-MG já estão 36 
devidamente inscritos nas disciplinas do 1º Trimestre de 2021 e que as mesmas já estão 37 
sendo lecionadas. O professor informou ter havido duas desistências em uma das vagas do 38 
IF Sudeste (Bráulio Fajardo e posteriormente Dely Neves), mas que a mesma foi preenchida 39 
pelo candidato que estava na lista de espera, Thiago Martins Cassuce. O Prof. Márcio 40 
ressaltou que caso algum aluno atinja o limite máximo de reprovações previstas pelo 41 
regulamento, será desligado do programa, mesmo se for pertencente à turma fechada.  Ponto 42 
5 – Debate sobre ajuste de disciplinas: o professor Márcio Abdalla salientou que em 43 
reunião anterior o Prof. Marcelo havia sugerido dividir as disciplinas optativas de acordo com 44 
sua respectiva linha de pesquisa e sugeriu a adesão da ideia, pois isso será benéfico para a 45 
avaliação do programa. Em seguida, apresentou a relação das disciplinas já divididas entre 46 
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obrigatórias, optativas gerais e LACT 1, LACT 2 e LACT 3. Em seguida, algumas dúvidas 47 
acerca da composição das disciplinas foram esclarecidas pela secretaria. Por fim, a plenária 48 
aprovou o ajuste da divisão das disciplinas por unanimidade. Ponto 6 - Assuntos Gerais:  o 49 
professor Ualison sugeriu que alunos regulares não sejam inscritos em disciplinas ofertadas 50 
para turmas fechadas, para evitar algum tipo de problema futuro. Em resposta, o Prof. Márcio 51 
afirmou que isso é inviável, principalmente na modalidade remota, onde as disciplinas tiveram 52 
sua acessibilidade ampliada, e que do ponto de vista administrativo é preciso aproveitar a 53 
oferta de disciplinas para inscrever os alunos que precisam cursá-las e resolver qualquer 54 
pendencia o quanto antes. O professor Marcelo fez um breve resumo sobre o histórico do 55 
convênio entre a universidade Nord e a UFF e sugeriu começar a se pensar na oferta de uma 56 
disciplina em inglês, pois será importante para a internacionalização do programa. Neste 57 
sentido, o professor Márcio informou que o Prof. André ficou responsável por articular esta 58 
questão junto à PROPPI e a SRI. Por fim, o Prof. Márcio solicitou aos docentes que iniciem a 59 
reflexão sobre quais disciplinas serão ofertadas no segundo semestre de 2021 e sugeriu que 60 
esta questão seja definida na próxima reunião do colegiado. Sem mais a ser tratado, deu-se 61 
por encerrada a reunião às 15h03 e eu, Thamires D. Paredes, Assistente em Administração, 62 
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada digitalmente por todos os 63 
membros presentes do Colegiado. 64 
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