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Em vinte de setembro 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 oitava 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 professor 6 

Marcelo Gonçalves do Amaral justificou sua ausência antecipadamente. Participou também 7 

a representante discente Patrícia Maragoni Machado de Almeida. O Coordenador, professor 8 

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

reunião anterior do dia 16/08/2021; 2) Homologação de Resultados de Bancas de Defesa; 3) 10 

Indicação de trabalhos para o Prêmio UFF Excelência 2021; 4) Aprovação de Projeto; 5) 11 

Formação de um grupo de trabalho para avaliação da viabilidade de mudança da modalidade 12 

de ensino do MPA; 6) Assuntos Gerais.  Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior: 13 

foi aprovada por unanimidade a Ata da 77ª Reunião, realizada no dia 16/08/2021. Ponto 2 - 14 

Homologação de Resultados de Bancas de Defesa: o professor Márcio solicitou a 15 

homologação do resultado da banca de defesa da discente Janinne da Silva Bitencourt 16 

(Turma 2019), realizada em 25/08/2021 (via videoconferência), a aluna foi orientada pela 17 

Prof.ª Cecília Toledo e obteve como resultado a aprovação. O resultado da banca de defesa 18 

foi homologado por unanimidade pela plenária. Ponto 3 - Indicação de trabalhos para o 19 

Prêmio UFF Excelência 2021: o professor Márcio informou ter recebido da PROPPI 20 

chamada para indicação de trabalhos para o Prêmio UFF Excelência 2021 e ter divulgado a 21 

todos os docentes do programa. Em seguida, informou ter recebido a indicação do trabalho 22 

intitulado Gerenciamento de Riscos aplicado à contratação e Gestão Contratual de Serviços 23 

Terceirizados de Limpeza em uma Instituição Pública de Ensino da egressa Michelle 24 

Fernanda Martin (Turma IFMT), orientada pelo Prof. Ualison Rébula de Oliveira. Em seguida, 25 

o professor Márcio propôs a criação de uma comissão a fim de elaborar relatório para ser 26 

encaminhado juntamente com a indicação do trabalho à PROPPI. Os professores André 27 

Ferreira, Márcio Abdalla e Raphael Lima se dispuseram a compor a comissão. A plenária 28 

aprovou a indicação do trabalho e a criação da comissão por unanimidade.  Ponto 4 – 29 

Aprovação de Projeto: o professor Márcio Abdalla solicitou a aprovação do projeto intitulado 30 

“Implementação de Ações do Plano Estratégico do PPGA/UFF - Mestrado Profissional em 31 

Administração” que visa a ampliação das pesquisas científicas e tecnológicas junto ao 32 

Laboratório de Multiaplicação em Gestão – LAMAG, vinculado Programa de Pós-Graduação 33 

em Administração (PPGA-UFF) em Volta Redonda. Além disso, possuí a pretensão de 34 

consolidar as atividades dos grupos de pesquisas por meio da ampliação do número de 35 

alunos da pós-graduação atendidos e da produção de artigos científicos em eventos e em 36 

periódicos nacionais e principalmente internacionais; e, por fim, consolidar a produção 37 

científica dos pesquisadores e grupos vinculados ao LAMAG. Em seguida, foi solicitado a 38 

plenária a indicação de um docente para atuar como pesquisador representante, então por 39 

unanimidade, o colegiado indicou o Prof. André Ferreira, Vice Coordenador do MPA/PPGA. 40 

Também por unanimidade, o projeto em questão foi aprovado pela plenária.  Ponto 5 - 41 

Formação de um grupo de trabalho para avaliação da viabilidade de mudança da 42 

modalidade de ensino do MPA: o professor Márcio informou ter iniciado discussões 43 

informais com alguns professores do programa sobre a possibilidade da alteração da 44 

modalidade de ensino do MPA/PPGA. O professor ressaltou alguns pontos: 1) O programa 45 

tem tido entradas muito pequenas, o que pode estar relacionado com a dificuldade de acesso 46 
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de pessoas de outras localidades. Neste sentido, a modalidade à distância eliminaria as 47 

barreiras geográficas e possibilitaria o acesso de discentes de diferentes locais; 2) As maiores 48 

oportunidades estão fora de Volta Redonda, tendo em vista que as maiores parcerias foram 49 

fechadas com instituições de outros estados; 3) As aulas vem sendo ministradas de maneira 50 

online, devido a pandemia de COVID-19 há quase dois anos, e apesar disso, a qualidade do 51 

ensino foi mantida. Após a exposição dos pontos, o Prof. Márcio abriu oportunidade para que 52 

a plenária expusesse seus pensamentos sobre o assunto. Todos afirmaram estar de acordo 53 

a proposição. O professor André ressaltou que é essencial que o modelo a ser implantado 54 

priorize as aulas síncronas, para que a interação e o debate entre docentes e discentes sejam 55 

mantidos. O professor ainda afirmou que acredita que a migração para a modalidade à 56 

distância melhorará a qualidade do programa, pois ampliará a possibilidade do ingresso de 57 

alunos com bom senso crítico. O professor Ualison salientou estar de acordo e frisou que 58 

outro benefício a ser trazido pela alteração proposta, será a possibilidade de realizar parcerias 59 

com docentes de programas internacionais. A discente Patrícia Maragoni relatou que sentiu 60 

que a qualidade de ensino foi mantida e que apoia a proposição, pois acredita que ampliará 61 

o acesso de alunos de diferentes localidades. Em seguida, o professor Márcio propôs a 62 

criação de um GT para avaliar a viabilidade da mudança da modalidade ensino do 63 

MPA/PPGA, migrando de ensino presencial para ensino à distância. O professor salientou 64 

que após a análise do GT a intenção é que a questão seja levada para os docentes e 65 

discentes do programa, através de plebiscito. Os professores André Ferreira, Márcio Abdalla, 66 

Raphael Lima, Ualison Rébula e aluna Patrícia Maragoni se propuseram a compor o GT. A 67 

criação do GT foi aprovada por unanimidade pela plenária.   Ponto 6 – Assuntos Gerais:  o 68 

professor Raphael informou que em breve será lançado Edital FOPESQ e que acredita que 69 

será uma boa oportunidade para os docentes. O professor Márcio trouxe algumas 70 

atualizações sobre as negociações junto ao UFMT para a abertura de turma sob demanda e 71 

sugeriu que a proposta fosse revisada. Neste sentido, os membros do colegiado discutiram e 72 

concordaram com a revisão da proposta para a turma sob demanda para a UFMT.  Sem mais 73 

a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião às 14h45m e eu, Thamires D. Paredes, 74 

Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada 75 

digitalmente por todos os membros presentes do Colegiado. 76 

  

 

__________________________                ______________________________                 

              André Ferreira                                         Márcio Moutinho Abdalla  
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    Ualison Rébula de Oliveira                                 
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