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Em dezoito de outubro 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 nona 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, Raphael Jonathas da Costa Lima e Ualison 6 

Rébula de Oliveira. Participou também a representante discente Patrícia Maragoni Machado 7 

de Almeida. O Coordenador, professor Márcio Abdalla, iniciou a reunião destacando os 8 

pontos da pauta: 1) Aprovação da ata da reunião anterior do dia 20/09/2021; 2) Deliberação 9 

sobre parecer de solicitação de reconhecimento de diploma de Leandro Matos Souto da 10 

Rocha; 3) Informe sobre a Turma UFMT e aprovação da comissão de seleção; 4) Informe 11 

sobre a autoavaliação 2021-1; 5) Assuntos Gerais.  Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião 12 

anterior: foi aprovada por unanimidade a Ata da 78ª Reunião, realizada no dia 20/09/2021. 13 

Ponto 2 - Deliberação sobre parecer de solicitação de reconhecimento de diploma de 14 

Leandro Matos Souto da Rocha: foi apresentado o parecer referente a solicitação de 15 

reconhecimento de diploma de Leandro Matos Souto da Rocha (processo 16 

23069.0003900/2021-52), elaborado por comissão formada pelos professores Márcio 17 

Abdalla, Murilo Alvarenga e André Ferreira. A comissão decidiu indeferir a solicitação, tendo 18 

em vista que o perfil do corpo docente e as formas de avaliação de desempenho do 19 

requerente não estão em acordo com as definições e práticas do PPGA-MPA, pois observa-20 

se que seu orientador não possui título de doutor ou equivalente, contrariando o Artigo 8o do 21 

REGULAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO, que preconiza em 22 

seu inciso terceiro, que “A banca examinadora será composta por, no mínimo, três membros, 23 

portadores do título de doutor, incluindo o orientador e um professor do PPGA”. O parecer foi 24 

homologado por unanimidade pela plenária. Ponto 3 - Informe sobre a Turma UFMT e 25 

aprovação da comissão de seleção: o professor Márcio resumiu o histórico de negociações 26 

junto ao UFMT, referente a abertura de turma para os servidores da referida instituição. O 27 

professor informou que o edital já está sendo elaborado por ele e pelo professor André e que 28 

o processo seletivo deverá ocorrer no primeiro semestre de 2022. O professor informou ainda 29 

que atualmente, o trâmite está na fase de processamento do TED e caso tudo ocorra bem, 30 

será necessário formar comissão para gerenciar o processo seletivo, que visará selecionar 31 

25 alunos. Visto isso os professores André Ferreira e Márcio Abdalla se prontificaram a 32 

participar como titulares. Já os professores Marcelo Amaral e Raphael Lima se dispuseram a 33 

compor a comissão como suplentes. A plenária aprovou a criação da comissão por 34 

unanimidade.  Ponto 4 – Informe sobre a autoavaliação 2021.1: o professor André Ferreira 35 

salientou já ter enviado aos professores os resultados gerais e específicos da autoavaliação 36 

realizada pelos discentes, referente ao primeiro semestre de 2021. O professor informou que 37 

em geral os números estão muito bons e destacou o resultado do professor Murilo, que obteve 38 

a maior pontuação na avaliação. Informou também que, quando necessário, em função dos 39 

feedbacks das avaliações, a Coordenação entra em contato, de forma individual, com algum 40 

Docente especificamente, quando é preciso esclarecer ou aprofundar determinados pontos e 41 

que isto tem tido bastante aceitação pelos Professores. O professor Márcio afirmou estar 42 

muito satisfeito com os resultados da autoavaliação. Ponto 5 – Assuntos Gerais: o professor 43 

Márcio informou que as submissões do CASI 2022 estarão abertas a partir de novembro e 44 

que o evento ocorrerá de forma online, em maio de 2022. O professor Marcelo informou que 45 

a RASI terá uma edição especial sobre o CASI e que já há dois trabalhos aprovados e três 46 
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em fase de análise para ingresso na referida edição. O professor informou que a expectativa 47 

é fechar a edição com cinco trabalhos, elaborar um editorial contendo os números e o histórico 48 

do CASI  e publicar a edição em janeiro de 2022. O professor André informou ter submetido 49 

a FAPERJ o projeto “Implementação de Ações do Plano Estratégico do PPGA/UFF - 50 

Mestrado Profissional em Administração” (aprovado na reunião do mês de setembro de 2021) 51 

e que está aguardando o resultado. O professor informou ainda que solicitou uma verba 52 

específica para tradução. Sem mais a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião às 14h30m 53 

e eu, Thamires D. Paredes, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que após lida 54 

e aprovada, será assinada digitalmente por todos os membros presentes do Colegiado. 55 

 

  

 

__________________________                ______________________________                 

              André Ferreira                                     Marcelo Gonçalves do Amaral 

 

               

 

____________________________                 ___________________________ 

        Márcio Moutinho Abdalla                           Patrícia Maragoni M. de Almeida                    

                (Coordenador)                                                       (Discente) 

 

 

 

__________________________                 __________________________                  

Raphael Jonathas da Costa Lima                     Ualison Rébula de Oliveira                                 
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