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Em vinte e um de junho 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 sexta reunião ordinária do Colegiado. Dentre os membros, 4 

participaram, em ordem alfabética, os seguintes professores: Marcelo Gonçalves do Amaral, 5 

Márcio Moutinho Abdalla, Raphael Jonathas da Costa Lima e Ualison Rébula de Oliveira. O 6 

professor André Ferreira justificou sua ausência, pois estava em período de férias. O 7 

Coordenador, professor Márcio Abdalla, iniciou a reunião destacando os pontos da pauta: 1) 8 

Aprovação da ata da reunião anterior do dia 17/05/2021; 2) Revisão do Regulamento do PIN; 9 

3) Formação de comissões de avaliação de processos seletivos (alunos regulares, especiais 10 

e PIN); 4) Informes da Coordenação; 5) Assuntos Gerais.  Ponto 1 – Aprovação da ata da 11 

reunião anterior: foi aprovada por unanimidade a Ata da 75ª Reunião, realizada no dia 12 

17/05/2021. Ponto 2 - Revisão do Regulamento do PIN: o professor Márcio informou sobre 13 

a necessidade de revisão do regulamento do Programa de Integração com a Graduação 14 

(PIN). Segundo ele, é preciso alinhar alguns pontos, principalmente no que tange aos prazos 15 

e questões operacionais. Em seguida, propôs a composição de um Grupo de Trabalho e 16 

recomendou que os professores conversassem com os pares das linhas de pesquisa para 17 

verificar o interesse em compor o referido GT. O professor Marcelo sugeriu que o prof. Murilo 18 

também compusesse a comissão, pois ele possui conhecimento sobre o tema, já que o PIN 19 

foi iniciado em sua gestão. Após breve discussão, a plenária concordou em revisar o 20 

regulamento do PIN por unanimidade e definiu que a composição do GT será trazida para 21 

deliberação na próxima reunião do colegiado. Ponto 3 - Formação de comissões de 22 

avaliação de processos seletivos (alunos regulares, especiais e PIN): o professor Márcio 23 

informou sobre a necessidade da formação de uma comissão de avaliação para elaboração 24 

do edital do processo seletivo para ingresso de alunos regulares, especiais e PIN. O professor 25 

Marcio informou que, conforme deliberado na reunião anterior, entrou em contato com os 26 

demais professores do programa para verificar o interesse em compor a comissão executora 27 

dos processos seletivos, porém não houve nenhuma manifestação de interesse. Informou 28 

ainda que, ele, André Ferreira e Marcelo Amaral se prontificaram em compor a comissão do 29 

processo seletivo para ingresso de alunos regulares, como membros titulares, já o professor 30 

Ualison se disponibilizou a participar como suplente. O professor Márcio informou que 31 

consultará os demais professores do programa para levantar mais dois suplentes. A plenária 32 

aprovou a composição da comissão do processo seletivo para alunos regulares por 33 

unanimidade. Quanto ao processo referente ao PIN, o professor Márcio salientou que antes 34 

da publicação do edital e formação da comissão será necessário realizar os ajustes no 35 

regulamento, conforme disposto no Ponto 3. Em seguida, o professor Márcio ressaltou que o 36 

processo seletivo para alunos especiais é bem mais simples e que já está sendo executado 37 

por ele e pelo professor André. Ponto 4 – Informes da Coordenação: o professor Márcio 38 

informou as seguintes questões: a) Envio de notas à Secretaria: como não há um período 39 

específico para envio de notas previsto no regulamento do programa, o prazo de até 45 dias 40 

após o término da disciplina, para que haja tempo hábil para realizar os devidos lançamentos 41 

no SISPOS. Após breve discussão sobre a temática, a plenária definiu que o prazo para envio 42 

das notas será de 30 dias e as exceções serão discutidas em colegiado. Ficou definido ainda 43 

que será elaborada uma Instrução Normativa para formalizar a deliberação; b) Representação 44 

discente para composição do Colegiado: o professor Márcio informou que o colegiado 45 

continua sem representação discente, porém está em conversa com duas alunas que 46 



                                                          
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

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

 

2 
 

provavelmente serão as futuras representantes; c) Coleta Capes: o relatório foi revisado, 47 

conforme as sugestões dadas pelos docentes, submetido e já se encontra homologado pela 48 

PROPPI. O professor agradeceu o apoio de todos os colegas e informou que em breve 49 

indicará no sistema os produtos destaques do quadriênio; d) Reunião com discentes: no dia 50 

07/07 será realizada uma reunião com discentes para orientações gerais e esclarecimentos 51 

de dúvidas; d) Avaliação das disciplinas de 2021.1: tendo em vista a proximidade do término 52 

do primeiro semestre, a avaliação das disciplinas ministradas em 2021.1 está sendo 53 

preparada. O professor Márcio ressaltou que o feedback obtido através destas avaliações é 54 

crucial para a manutenção da qualidade do programa; e) Andamento das tratativas referentes 55 

às demandas de turmas fechadas: apesar de algumas instituições não terem dado 56 

prosseguimento as negociações, continua tentando dar andamento as negociações com as 57 

organizações que mantiveram o interesse; f) Chamada para capítulo de livro IFMT: em breve 58 

será realizada chamada para publicação de capítulos de livros oriundos dos trabalhos de 59 

conclusão do IFMT, é provável que seja publicado somente no formato e-book. O professor 60 

Márcio ressaltou que o trabalho só poderá ser publicado com o aval do orientador; g) Férias: 61 

o professor Márcio informou que estará de férias a partir do dia 12/07 e que o Prof. André o 62 

substituirá nesse período. Ponto 5 – Assuntos Gerais: o professor Marcelo informou estar 63 

sendo procurado pelo SEBRAE, pois a referida instituição possui o desejo de fazer uma 64 

parceria com a UFF para o oferecimento de cursos sobre empreendedorismo, enfatizou que 65 

há o interesse de formalizar convenio para oferecer e utilizar o conteúdo do SEBRAE no 66 

PPGA. Indagou se haveria essa possibilidade e o professor Márcio informou que acredita que 67 

não há problemas, porém solicitou especial atenção a profundidade do conteúdo das 68 

disciplinas. Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião às 14h55m e eu, 69 

Thamires D. Paredes, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que após lida e 70 

aprovada, será assinada digitalmente por todos os membros presentes do Colegiado. 71 

 

 

 

 

 

 

__________________________                ______________________________                 

  Marcelo Gonçalves do Amaral                      Raphael Jonathas da Costa Lima 

               

 

 

 

 

__________________________                 ___________________________ 

    Ualison Rébula de Oliveira                                Márcio Moutinho Abdalla 
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