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Em dezenove de abril 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 quarta reunião ordinária do Colegiado. Dentre os membros, 4 
participaram, em ordem alfabética, os seguintes professores: André Ferreira, Márcio 5 
Moutinho Abdalla, Raphael Jonathas da Costa Lima e Ualison Rébula de Oliveira. O 6 
Coordenador, professor Márcio Abdalla, iniciou a reunião destacando os pontos da pauta: 1) 7 
Aprovação da ata da reunião anterior do dia 15/03/2021; 2) Aprovação de Atas Ad 8 
Referendum; 3) Homologação de bancas de defesa; 4) Homologação de resultados de 9 
bancas de defesa;  5) Informe sobre andamentos de turmas e desligamentos; 6) Indicação de 10 
representantes discentes para comporem o colegiado; 7) Oferta de disciplinas em 2021.2; 8) 11 
Informe sobre a Coleta Capes e proposta de data para revisão do planejamento estratégico 12 
(segundo semestre); 9) Datas de lançamento de novas ofertas de turmas (regular, sob 13 
demanda, PIN, alunos especiais) e avaliação da capacidade docente; 10) Assuntos Gerais.  14 
Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior: foi aprovada por unanimidade a Ata da 15 
73ª Reunião, realizada no dia 15/03/2021. Ponto 2 - Aprovação de Atas Ad Referendum: 16 
foi submetida a deliberação a ata ad referendum expedida no dia 23 de março de 2021, 17 
referente a aprovação da banca de defesa da aluna Tatiane do Nascimento (turma IFMT), 18 
realizada no dia 09/04/2021 e composta pelos professores: Pauli Adriano de Almada Garcia 19 
(Orientador – UFF), Ilton Curty Leal Junior (membro interno – UFF), Luiz Octávio Gavião 20 
(Escola Superior de Guerra), Gustavo da Silva Motta (suplente interno – UFF) e Daniel Reis 21 
Armond de Melo (suplente externo – UFAM). A plenária aprovou o documento por 22 
unanimidade. Ponto 3 - Homologação de bancas de defesa: foi submetida a análise e 23 
deliberação da plenária a realização da banca de defesa dos seguintes alunos: 1) Thiago 24 
Henrique Carvalho Silva, pertencente a turma do IFMT e orientado pelo Prof. Raphael 25 
Jonathas. A proposição de composição da banca foi a seguinte: Raphael Jonathas da Costa 26 
Lima (orientador - UFF), Júlio César Andrade de Abreu (titular interno - UFF) e Jonas Henrique 27 
de Oliveira (UESPI), Márcio Moutinho Abdalla (suplente interno – UFF) e João Assis Dulci 28 
(suplente externo – UFJF) – Data proposta: 23/04/2021; 2) Jéssica Souza Maia, pertencente 29 
a turma regular de 2018 e orientada pelo Prof. Marcelo Amaral. 3) Thalyta Sá de Carvalho 30 
Velasco, pertencente a turma regular de 2018 e orientada pelo Prof. Marcelo Amaral.  A 31 
proposição de composição de ambas as bancas foi a seguinte: Marcelo Gonçalves do Amaral 32 
(Orientador – UFF), André Ferreira (membro interno – UFF), Thiago Borges Renault (membro 33 
externo – UFRRJ), Márcio Moutinho Abdalla (suplente interno – UFF) e Rodrigo da Silva 34 
Carvalho (suplente externo – FAPERJ) – Data proposta: 03/05/2021; 4) Carla Danieli Mendes, 35 
pertencente a turma do IFMT e orientada pelo Prof. Ricardo Guabiroba que propôs a seguinte 36 
banca: Prof. Ricardo César da Silva Guabiroba (Orientador – UFF), Marco Antônio Conejero 37 
(membro interno – UFF), Fernanda Kesrouani Lemos (membro externo – UNIB), Aldara da 38 
Silva César (suplente interno – UFF) e Camila Benatti Mourad (suplente externo – USP). O 39 
Prof. Márcio informou que o prazo para defesa da aluna Carla se encerra no dia 26/04/2021, 40 
porém seu orientador, Prof. Ricardo Guabiroba, entrou em contato solicitando que a banca 41 
seja realizada no dia 07/05/2021, devido a indisponibilidade na agenda de um dos membros. 42 
A plenária compreendeu e optou por atender à solicitação. Todas as bancas acimas escritas 43 
foram aprovadas por unanimidade pela plenária. Ponto 4 - Homologação de resultados de 44 
bancas de defesa: o professor Márcio solicitou a homologação do resultado da banca de 45 
defesa dos seguintes discentes: 1) Luís Felipe Oliveira Alves da Silva (turma regular 2018), 46 
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realizada em 31/03/2021 (via videoconferência), o aluno obteve como resultado a aprovação 47 
e o Prof. André, seu orientador, salientou que a banca transcorreu normalmente e que o 48 
trabalho foi muito bem estruturado; 2) Tatiane do Nascimento (turma IFMT), realizada em 49 
09/04/2021, a aluna obteve como resultado a aprovação. Os resultados foram homologados 50 
por unanimidade. Ponto 5 - Informe sobre andamentos de turmas e desligamentos: o 51 
professor Márcio informou ter havido mais duas desistências na turma do IF Sudeste/MG, 52 
Luís Alberto Soares Oliveira que ingressou através das vagas oferecidas aos servidores da 53 
UFF e Rosa Maria David Gonçalves, servidora do IF Sudeste/MG e que infelizmente não foi 54 
possível ocupar a vaga oriunda da desistência da servidora Rosa, tendo em vista que o 55 
conteúdo das disciplinas ministradas já estava avançado. O Prof. Márcio informou ainda sobre 56 
o caso do aluno Adalberto de Oliveira Brito (turma regular 2019), que perdeu o prazo para 57 
qualificação, sua orientadora, Profª. Joysinett, foi contatada e informou que o aluno não deu 58 
continuidade a pesquisa, mediante essa informação o discente foi oficialmente desligado do 59 
programa. O professor André informou sobre o caso de sua orientanda Maria Gabriela, da 60 
turma do IFMT, o prazo para defesa da referida discente se encerra no dia 26/04/2021, mas 61 
até a presente data ela não respondeu os e-mails enviados por ele. Ponto 6 - Indicação de 62 
representantes discentes para comporem o colegiado: o professor Márcio Abdalla 63 
salientou que os atuais representantes discentes do colegiado são Leandro de Andrade de 64 
Cunha (titular) e Luís Felipe Oliveira Alves da Silva (suplente) e tendo em vista que o prazo 65 
de conclusão do aluno Leandro se encerra no dia 01/05/2021 e que o aluno Luís Felipe já 66 
concluiu o curso em 31/03/2021, será necessária a indicação de dois novos discentes para 67 
compor o colegiado na qualidade de titular e suplente. Visto isso, o Prof. Márcio informou que 68 
efetuará uma consulta à comunidade acadêmica para verificar o interesse na representação, 69 
e caso haja a indicação de mais de uma chapa, será realizada consulta eleitoral online para 70 
escolha. Ponto 7 - Oferta de disciplinas em 2021.2: o professor Márcio informou ter sido 71 
feito levantamento para verificar a demanda por disciplinas, neste foi constatado que 72 
atualmente existem poucos alunos que ainda possuem pendências, portanto não há 73 
necessidade do oferecimento de muitas disciplinas. O professor informou ainda que ele, o 74 
Prof. Marcelo e o Prof. Raphael pretendem oferecer disciplinas optativas em 2021.2, 75 
relacionadas às suas respectivas áreas de pesquisa. 8) Informe sobre a Coleta Capes e 76 
proposta de data para revisão do planejamento estratégico (segundo semestre):  o 77 
professor Márcio informou que após muita dedicação e trabalho conjunto foi possível concluir 78 
o relatório da Coleta Capes, informou ainda que o prazo para envio foi prorrogado até o dia 79 
31/05/2021 e que pretende revisar o relatório de acordo com as sugestões dos demais 80 
docentes. No que tange, ao planejamento estratégico, o Prof. Márcio propôs que o mesmo 81 
seja iniciado no segundo semestre de 2021 e informou que encaminhará formulário eletrônico 82 
aos docentes para levantamento de informações e posteriormente marcará uma reunião para 83 
dar início ao planejamento. 9) Datas de lançamento de novas ofertas de turmas (regular, 84 
sob demanda, PIN, alunos especiais) e avaliação da capacidade docente: o professor 85 
Márcio informou que tendo em vista que atualmente não há sobrecarga de trabalho docente, 86 
pretende abrir novo processo seletivo para alunos regulares, com a oferta de 20 vagas para 87 
o 1º semestre de 2022, o edital está previsto para ser lançado em meados de setembro do 88 
corrente ano. O professor informou ainda que a pontuação mínima do Teste ANPAD, exigida 89 
para participação no processo seletivo, será aumentada, passando de 300 para 325. O 90 
professor salientou que é muito provável a abertura de outra turma fechada, tendo em vista 91 
que há demanda de algumas instituições que entraram em contato com o programa. Porém, 92 
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para isso que isso ocorra, antes será preciso avaliar a capacidade docente disponível. Após, 93 
iniciou-se uma discussão acerca da abertura de turmas regulares e fechadas e sobre a 94 
estruturação do processo seletivo, por fim a plenária concordou que o melhor cenário é a 95 
abertura do edital para alunos regulares ainda este ano e somente após se pensar na 96 
possibilidade de abertura de nova turma fechada. Em relação ao processo seletivo, a plenária 97 
chegou no consenso que adicionalmente a exigência da nota mínima de 325 no Teste 98 
ANPAD, deverá ser implementada uma prova de redação, para verificar a qualidade da 99 
escrita e a capacidade de argumentação dos candidatos. Visto isso, surgiu a ideia de que a 100 
correção das redações sejam feitas por um especialista, neste momento o Prof. André sugeriu 101 
que a Profª. Lúcia Assis pudesse efetuar as correções. A plenária aprovou a ideia e o 102 
professor Márcio informou que elaborará proposta, de acordo com o quantitativo de alunos, 103 
para apresentar à professora Lúcia Assis. Ponto 10 - Assuntos Gerais: não houve nenhum 104 
assunto geral a ser abordado. Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião às 105 
15h20m e eu, Thamires D. Paredes, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que 106 
após lida e aprovada, será assinada digitalmente por todos os membros presentes do 107 
Colegiado. 108 
 
 
 
 
__________________________                ______________________________                 
             André Ferreira                                    Raphael Jonathas da Costa Lima 
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