
                                                          
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

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

 

1 
 

Em dezessete de maio 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 quinta reunião ordinária do Colegiado. Dentre os membros, 4 

participaram, em ordem alfabética, os seguintes professores: André Ferreira, Ilton Curty Leal 5 

Júnior, Marcelo Gonçalves do Amaral, Márcio Moutinho Abdalla e Júlio Cesar Andrade de 6 

Abreu. Os professores Raphael Jonathas da Costa Lima e Ualison Rébula de Oliveira 7 

justificaram suas ausências, pois estavam em período de férias. O Coordenador, professor 8 

Márcio Abdalla, iniciou a reunião destacando os pontos da pauta: 1) Aprovação da ata da 9 

reunião anterior do dia 19/04/2021; 2) Aprovação de Ata Ad Referendum; 3) Homologação de 10 

resultados de bancas de defesa; 4) Formação da comissão de avaliação e elaboração da 11 

minuta de edital para o próximo processo seletivo (ampla concorrência) e para alunos 12 

especiais (simplificado); 5) Aprovação das demandas para turmas autofinanciadas (AMAN, 13 

INB, UFMT e IFES); 6) Análise do parecer referente ao pedido de reconhecimento de diploma 14 

de Aristella Roberta Lemos; 7) Informe sobre andamentos de turmas e desligamentos; 8) 15 

Informe sobre a Coleta Capes; 9) Assuntos Gerais.  Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião 16 

anterior: foi aprovada por unanimidade a Ata da 74ª Reunião, realizada no dia 19/04/2021. 17 

Ponto 2 - Aprovação de Atas Ad Referendum: foi submetida a deliberação a ata ad 18 

referendum expedida no dia 07 de maio de 2021, referente a aprovação da banca de defesa 19 

da aluna Maria Gabriella Marques Corrêa (turma IFMT), realizada no dia 10/05/2021 e 20 

composta pelos professores: André Ferreira (Orientador – UFF), Ualison Rébula de Oliveira 21 

(membro interno – UFF) e Marco Antônio Ferreira de Souza (membro externo – UFRRJ). Em 22 

seguida, o Prof. André fez um breve relato do histórico da aluna, que mesmo após ter 23 

solicitado todas prorrogações possíveis, teve o prazo expirado. O professor Márcio ressaltou 24 

que nessas situações, a coordenação tem tratado cada caso de maneira particular, mas que 25 

geralmente é concedido uma tolerância de cerca de dez dias, em respeito ao trabalho 26 

dispensado pelo orientador. A plenária aprovou o documento por unanimidade. Ponto 3 - 27 

Homologação de resultados de bancas de defesa: o professor Márcio solicitou a 28 

homologação do resultado da banca de defesa dos seguintes discentes: 1) Edilene Sakuno 29 

Maeda (turma IFMT), realizada em 22/04/2021 (via videoconferência), a aluna obteve como 30 

resultado a aprovação; 2) Thiago Henrique Carvalho Silva (turma IFMT), realizada em 31 

23/04/2021, o aluno obteve como resultado a aprovação; 3) Jéssica Souza Maia (turma 32 

regular 2018), realizada em 03/05/2021, a aluna obteve como resultado a aprovação; 4) 33 

Thalyta Sá de Carvalho (turma regular 2018), realizada em 03/05/2021, a aluna obteve como 34 

resultado a aprovação; 5) Carla Danieli Mendes (turma IFMT), realizada em 07/05/2021, a 35 

aluna obteve como resultado a aprovação; 6) Maria Gabriella Marques Corrêa (turma IFMT), 36 

realizada em 10/05/2021, a aluna obteve como resultado a aprovação com restrições; O 37 

professor André, fez alguns comentários acerca da defesa da aluna Maria Gabriella, ele 38 

relatou que ao avaliar o trabalho final, a banca localizou alguns problemas no referencial 39 

teórico e solicitou a aluna a execução das alterações necessárias. O professor Marcelo 40 

relatou que as bancas de suas orientandas, Jéssica e Thalyta transcorreram normalmente e 41 

que os trabalhos ficaram honestos. Todos os resultados foram homologados por 42 

unanimidade. Ponto 4 - Formação da comissão de avaliação e elaboração da minuta de 43 

edital para o próximo processo seletivo (ampla concorrência) e para alunos especiais 44 

(simplificado): o professor Márcio informou sobre a necessidade da formação de uma 45 

comissão de avaliação para elaboração do edital do processo seletivo para ingresso de 46 
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alunos regulares, a previsão é que o edital seja aberto em meados de agosto deste ano e que 47 

as aulas do curso de formação se iniciem em fevereiro de 2022. Os professores Márcio 48 

Abdalla e André Ferreira demonstraram interesse em compor a referida comissão e a plenária 49 

deliberou por consultar os demais professores do programa para verificar se alguém mais 50 

desejará integrá-la. Em seguida, o professor Márcio ressaltou que o processo seletivo para 51 

alunos especiais é bem mais simples e que irá executá-lo juntamente com os professores 52 

André, Marcelo e Raphael. O professor Ilton sugeriu que o edital para alunos seja lançado 53 

em um período que possibilite ao candidato a realizar novamente o Teste ANPAD, caso não 54 

tenha obtido nota suficiente para concorrer as vagas. O professor Márcio elogiou a ideia e 55 

informou que orientará a comissão a elaborar o cronograma do processo seletivo, conforme 56 

a sugestão. Ponto 5 - Aprovação das demandas para turmas autofinanciadas (AMAN, 57 

INB, UFMT e IFES): o professor Márcio informou que recentemente encaminhou aos 58 

professores um formulário de interesse e disponibilidade, para verificar as condições atuais 59 

do corpo docente, a fim de se iniciar o planejamento da abertura de uma nova turma sob 60 

demanda. As instituições AMAN, INB, UFMT e IFES procuraram o programa e manifestaram 61 

interesse no oferecimento do curso aos seus servidores. O professor informou ainda que a 62 

intenção é abrir uma nova turma sob demanda com 30 vagas, no início do ano que vem e 63 

solicitou aprovação para dar prosseguimento as negociações. A plenária aprovou a 64 

solicitação por unanimidade. O professor Marcelo sugeriu que os procedimentos para 65 

solicitação de turmas sob demanda sejam publicizados no site do PPGA. Ponto 6 - Análise 66 

do parecer referente ao pedido de reconhecimento de diploma de Aristella Roberta 67 

Lemos: o professor Márcio apresentou a plenária o parecer favorável ao reconhecimento de 68 

diploma de Aristella Roberta Lemos da Silva, elaborado por comissão composta pelos 69 

professores Márcio Moutinho Abdalla, André Ferreira e Murilo Alvarenga Oliveira, referente 70 

ao processo nº 23069.009998/2019-37. O parecer foi aprovado por unanimidade pela 71 

plenária. Ponto 7 - Informe sobre andamentos de turmas e desligamentos: O Prof. Márcio 72 

informou ainda sobre o caso dos alunos Leandro de Andrade Cunha (turma 2018), Luís 73 

Cláudio Alves Viana (turma IFMT) e Washington Fabrício Martins (turma 2018), os referidos 74 

discentes tiveram seu prazo para defesa esgotado e por isso foram desligados do programa. 75 

Em seguida, o professor Marcelo informou que o aluno Leandro não conseguiu concluir, pois 76 

não conseguiu realizar a pesquisa de campo de seu trabalho. O professor Márcio realizou 77 

uma breve contextualização sobre a trajetória do aluno Luís Claudio, que teve problemas com 78 

as citações de seu referencial teórico e também do aluno Washington Fabrício, que chegou 79 

a qualificar, mas não deu prosseguimento a pesquisa. Ponto 8 - Informe sobre a Coleta 80 

Capes:  o professor Márcio informou ter revisado o relatório da Coleta Capes, conforme as 81 

sugestões dadas pelos docentes, que fará os últimos ajustes e que pretende submeter o 82 

relatório na próxima semana. O professor agradeceu o apoio de todos os colegas. O professor 83 

Marcelo parabenizou a coordenação pela elaboração do relatório. Ponto 9 – Assuntos 84 

Gerais: o professor Marcelo deu os seguintes informes: 1) Convênio NORD – enviou e-mail 85 

aos professores para verificar o interesse e disponibilidade para o oferecimento de disciplinas 86 

em inglês, mas até o momento não houve nenhuma manifestação. O professor Ilton sugeriu 87 

a oferta de uma disciplina ministrada por mais de 1 professor para que a carga seja 88 

distribuída. O professor Marcelo aprovou a ideia e irá sugeri-la; 2) Triple Helix - informou que 89 

está ocupando interinamente o cargo de vice-presidente da Triple Helix Association e que 90 

ocorrerá uma eleição no ano que vem. Além disso, está ocupando também o cargo de 91 

coeditor do Triple Helix Journal. Informou ainda que as submissões de trabalhos para a Triple 92 
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Helix Conference 2021 foram encerradas no dia 15/05, e que a conferência de 2022 está 93 

prevista para acontecer na modalidade presencial em Florença, na Itália; 3) RASI – informou 94 

que a RASI tem interesse em trazer mais editores associados e que está aceitando 95 

indicações. Informou ainda que numa próxima reunião apresentará um relatório de gestão, 96 

referente ao seu mandato de editor chefe. O professor Márcio Abdalla parabenizou o 97 

professor Marcelo pelas posições conquistadas na Triple Helix e ressaltou que acredita que 98 

as ações de internacionalização são muito importantes para o programa. Ainda em sua fala, 99 

o professor Márcio informou que o XIII CASI ocorrerá na modalidade online nos dias 20 e 100 

21/05, e que as palestras e apresentações de trabalhos serão abertas para o acesso do 101 

público em geral. O professor informou ainda que no momento o colegiado está sem 102 

representação discente, devido ao desligamento do aluno Leandro e que os demais alunos 103 

do programa já foram contatados, mas até o momento, nenhum deles manifestou interesse. 104 

Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião às 15h50m e eu, Thamires D. 105 

Paredes, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 106 

assinada digitalmente por todos os membros presentes do Colegiado. 107 
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