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Em dezesseis de agosto 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 sétima 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, Ilton Curty Leal Júnior e Raphael Jonathas 6 

da Costa Lima. O professor Ualison Rébula de Oliveira justificou sua ausência 7 

antecipadamente. Participou também a representante discente Patrícia Maragoni Machado 8 

de Almeida. O Coordenador, professor Márcio Abdalla, iniciou a reunião destacando os 9 

pontos da pauta: 1) Aprovação da ata da reunião anterior do dia 21/06/2021; 2) Aprovação 10 

de Ata Ad Referendum; 3) Homologação de Banca de Defesa; 4) Homologação de 11 

Resultados de Bancas de Defesa; 5) Formação de GT para normatizar os processos de 12 

reconhecimento de diplomas; 6) Formação de comissão para avaliação de solicitação de 13 

reconhecimento de diploma; 7) Formação de um grupo de trabalho para revisão do 14 

planejamento estratégico do programa; 8) Análise de solicitação de prorrogação de prazo 15 

para defesa; 9) Informes da Coordenação; 10) Assuntos Gerais.  Ponto 1 – Aprovação da 16 

ata da reunião anterior: foi aprovada por unanimidade a Ata da 76ª Reunião, realizada no 17 

dia 21/06/2021. Ponto 2 - Aprovação de Ata Ad Referendum: foi submetida a análise da 18 

plenária a Ata Ad Referendum expedida no dia 15 de julho de 2021, referente a aprovação 19 

da banca de defesa do aluno Guilherme Paulo Andrade, realizada no dia 28 de julho de 2021 20 

e cuja comissão examinadora foi composta pelos professores: Júlio Andrade (Orientador - 21 

UFF), André Ferreira (UFF) e Daniel Reis Armond de Melo (UFAM). A Ata Ad Referendum foi 22 

aprovada por unanimidade. Ponto 3 – Homologação de Banca de Defesa: foi submetida a 23 

análise e deliberação da plenária a realização da banca de defesa da aluna Janinne da Silva 24 

Bittencourt, pertencente a Turma 2019 e orientada pela Prof.ª Cecilia Toledo Hernandez. A 25 

proposição de composição da banca foi a seguinte: Cecilia Toledo Hernandez (Orientadora – 26 

UFF), Ricardo César da Silva Guabiroba (Membro Interno – UFF) e Francisco dos Santos 27 

Sabbadini (UERJ). Membros Suplentes: Kelly Alonso Costa (UFF) e Lúcio Garcia Veraldo 28 

Junior (UNISAL). A referida banca será realizada no dia 25 de agosto de 2021 e foi aprovada 29 

por unanimidade. Ponto 4 - Homologação de Resultados de Bancas de Defesa: o 30 

professor Márcio solicitou a homologação do resultado da banca de defesa da discente Maria 31 

Gabriella Marques Corrêa (Turma IFMT), realizada em 10/05/2021 (via videoconferência), a 32 

aluna obteve como resultado a aprovação com restrições, porém já efetuou as modificações 33 

solicitadas pela comissão examinadora, tendo desta forma seu trabalho aprovado. O Prof. 34 

André, seu orientador, fez alguns comentários sobre a banca e o resultado foi homologado 35 

por unanimidade pela plenária. Em seguida, foi submetido a análise da plenária o resultado 36 

da banca de defesa do aluno Guilherme Paulo Andrade (Turma 2019), realizada em 37 

28/07/2021 (via videoconferência), o discente obteve como resultado a aprovação sem 38 

restrições. O resultado foi homologado por unanimidade pela plenária. Ponto 5 - Formação 39 

de GT para normatizar os processos de reconhecimento de diplomas: o professor Márcio 40 

informou ter identificado a necessidade da formação de um Grupo de Trabalho para 41 

elaboração de um procedimento interno com a finalidade de normatizar os requisitos 42 

necessários para aprovação das solicitações de reconhecimento de diploma que chegam ao 43 

PPGA. Neste sentido, ele, o Prof. André se propuseram a compor o referido GT e o Prof. 44 

Murilo Alvarenga foi designado como o terceiro membro. A formação do GT foi aprovada por 45 

unanimidade pela plenária. Ponto 6 - Formação de comissão para avaliação de 46 
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solicitação de reconhecimento de diploma: o professor Márcio Abdalla informou ter 47 

recebido a solicitação de reconhecimento de diploma de Leandro Matos Souto da Rocha e 48 

solicitou aprovação para a criação de Comissão para análise da solicitação e elaboração do 49 

parecer. Então, ficou definido que a Comissão será composta pelos professores Márcio 50 

Moutinho Abdalla, André Ferreira e Murilo Alvarenga. A comissão foi aprovada por 51 

unanimidade pela plenária.  Ponto 7 - Formação de um grupo de trabalho para revisão 52 

do planejamento estratégico do programa: o professor Márcio Abdalla informou sobre a 53 

necessidade da formação de um GT para a revisão e atualização do planejamento estratégico 54 

do programa. Neste sentido, se propôs juntamente com os Prof. André Ferreira, Marcelo 55 

Amaral e a discente Patrícia Maragoni a compor o GT. A formação do GT foi aprovada por 56 

unanimidade pela plenária. Ponto 8 - Análise de solicitação de prorrogação de prazo para 57 

defesa: foi submetida à análise da plenária a solicitação de prorrogação de prazo para defesa 58 

da discente Beatriz Ribeiro Machado, orientada pelo Prof. Pauli Garcia. A justificativa da 59 

solicitação deve-se ao fato de que a aluna ainda não cumpriu a exigência da publicação de 60 

artigo e além disso, ainda não concluiu a dissertação. A plenária aprovou a solicitação por 61 

unanimidade, desta forma o novo prazo limite para defesa da aluna é 28/02/2022. Ponto 9 – 62 

Informes da Coordenação: o professor Márcio informou as seguintes questões: a) 63 

Processos Seletivos (Alunos Regulares e PIN): o edital referente ao processo seletivo para 64 

ingresso de alunos regulares em 2022 já foi enviado para análise da PROPPI e posterior 65 

publicação. O professor Márcio salientou que em reunião realizada no mês de abril do 66 

corrente ano, havia sido deliberado que uma prova de redação seria incluída no processo 67 

seletivo, porém ainda não foi possível implementar tal modificação devido a restrições 68 

orçamentárias. Já o edital PIN será elaborado em breve, após a revisão do GT designado 69 

para atualizar as normas referentes ao programa; b) Avaliação das Disciplinas 2021.1: o 70 

professor André informou já haver realizado a avaliação das disciplinas ministradas em 71 

2021.1 junto aos discentes, e que trará os resultados na próxima reunião do Colegiado; c) 72 

Recesso da Secretaria: no período de 25/08 a 07/09/2021 a secretaria estará de recesso, 73 

devido as férias da servidora Thamires. O recesso será amplamente divulgado por e-mail e 74 

pelas redes sociais; e) Ajuste no Regulamento de Defesas e Qualificações: para adequação 75 

ao atual currículo do curso será necessária a realização de ajuste no item i do Art. 04 do 76 

Regulamento de Defesas e Qualificações do PPGA, onde se lê: “tiverem obtido o mínimo de 77 

16 créditos, que equivalem a 240 horas-aula”, leia-se “tiverem obtido o mínimo de 24 créditos, 78 

que equivalem a 360 horas-aula”. A plenária aprovou a modificação por unanimidade e o 79 

regulamento atualizado será encaminhado para publicação.  Ponto 10 – Assuntos Gerais:  80 

o professor Marcelo informou que a edição da RASI de setembro de 2021 está finalizada e 81 

que a edição de janeiro de 2022 já está sendo elaborada. O professor informou ainda ter 82 

elaborado um relatório, referente ao segundo ano de gestão da edição da RASI e que novos 83 

professores estão integrando a equipe editorial. O professor Marcelo informou ainda acerca 84 

do contrato da colaboradora Edilaine, que presta suporte administrativo para a revista, 85 

segundo ele foi possível renovar a bolsa da FAPERJ, porém em 2022 não haverá mais a 86 

possibilidade de renovação e uma outra solução precisará ser encontrada. Em seguida, o 87 

professor Márcio informou os seguintes tópicos: a) Negociação de turmas sob demanda – o 88 

momento não é favorável, diversas instituições manifestaram interesse ao longo do ano, 89 

porém as negociações não avançaram, por diferentes fatores. Há a tentativa de encontrar 90 

novas oportunidades e caso haja alguma atualização, os professores do programa serão 91 

informados; b) Coleta Capes: o módulo destaques foi finalizado; c) Ciclo de Webinars – toda 92 
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quarta-feira, das 18h às 19h está sendo realizado o Ciclo de Webinars “Pensamento 93 

Decolonial em Administração/Gestão” e todos estão convidados a participar; d) Livro IFMT – 94 

após a chamada, houveram apenas 02 submissões, desta forma ficou deliberado que o prazo 95 

será prorrogado e que uma nova consulta aos alunos e respectivos orientadores será 96 

realizada. Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião às 15h30m e eu, Thamires 97 

D. Paredes, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, 98 

será assinada digitalmente por todos os membros presentes do Colegiado. 99 

 

 

 

 

 

 

__________________________                ______________________________                 

              André Ferreira                                            Ilton Curty Leal Júnior  

               

 

 

 

 

__________________________                 ___________________________ 
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