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Em vinte e um de março de dois mil e vinte e dois, 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 octogésima terceira 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. O Coordenador, professor Márcio Abdalla, iniciou a reunião destacando 7 

os pontos da pauta: 1) Aprovação da ata da reunião anterior do dia 21/02/2022; 2) Aprovação 8 

de bancas de qualificação; 3) Homologação de resultado de banca de qualificação; 4) 9 

Homologação de trancamentos de matrícula; 5) Informações sobre o retorno presencial das 10 

atividades do MPA; 6) Assuntos gerais. Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior: 11 

foi aprovada por unanimidade a Ata da 82ª Reunião, realizada no dia 21/02/2022. Ponto 2 - 12 

Aprovação de bancas de qualificação: foi submetida a análise e deliberação da plenária a 13 

realização da banca de qualificação da aluna Elaine Cristina de Oliveira, pertencente a Turma 14 

do IF Sudeste e orientada pelo Prof. Marcelo Amaral. A proposição de composição da banca 15 

foi a seguinte: Marcelo Gonçalves do Amaral (Orientador – UFF) e André Ferreira (Membro 16 

Interno – UFF). A referida banca será realizada no dia 24 de março de 2022 e foi aprovada 17 

por unanimidade. Em seguida, foi submetida a análise e deliberação da plenária a realização 18 

da banca de qualificação do aluno Marcos Vinicius Morais Nangino, pertencente a Turma do 19 

IF Sudeste e orientado pelo Prof. André Ferreira. A proposição de composição da banca foi 20 

a seguinte: André Ferreira (Orientador – UFF) e Júlio Cesar Andrade de Abreu (Membro 21 

Interno – UFF). A referida banca será realizada no dia 29 de março de 2022 e foi aprovada 22 

por unanimidade. Ponto 3 - Homologação de Resultado de banca de qualificação: foi 23 

submetida a análise e deliberação da plenária o resultado da banca de qualificação do aluno 24 

Fabrício Tavares de Faria, pertencente a Turma do IF Sudeste e orientado pelo Prof. André 25 

Ferreira. A referida banca foi realizada no dia 23 de fevereiro de 2022 e o aluno foi aprovado 26 

sem restrições. O resultado foi homologado por unanimidade. Ponto 4 - Homologação de 27 

trancamentos de matrícula: o Coordenador trouxe para o conhecimento da plenária duas 28 

solicitações de trancamento de matrícula, das alunas Ariane Ribeiro Franco (Turma 2020) e 29 

Sabrina Késsia Gonçalves Pereira (Turma IF Sudeste). Em seguida, fez um breve resumo do 30 

caso das referidas discentes, que solicitaram o trancamento por problemas pessoais. O Prof. 31 

Ualison, orientador da Ariane, afirmou que a aluna não cumpriu os prazos estabelecidos pelo 32 

cronograma de orientação e a mesma alegou não ter conseguido por conflitos pessoais, com 33 

isso orientou-a a solicitar o trancamento. O Prof. Márcio informou que as alunas e seus 34 

respectivos orientadores já foram informados pela secretaria sobre o prazo máximo de 35 

trancamento, que é de um semestre letivo. As solicitações de trancamento foram 36 

homologadas por unanimidade pela plenária. Ponto 5 – Informações sobre o retorno 37 

presencial das atividades do MPA: o professor Márcio informou ter sido informado pela 38 

PROPPI que a Resolução que instrui o retorno às atividades presenciais nos PPG’s ainda 39 

não entrou na pauta do CEPEx. Neste sentido, acredita ser mais prudente manter as 40 

atividades de forma remota enquanto o referido documento não for publicado. O professor 41 

informou ainda ter realizado reunião com os candidatos para instruí-los quanto ao retorno 42 

presencial e que alguns deles afirmaram não ser possível o deslocamento para participação 43 

das aulas presenciais. Neste sentido, foi explicitamente informado que o curso 44 

é essencialmente presencial e a modalidade remota foi estabelecida em caráter provisório, 45 

devido às circunstâncias da pandemia. O professor Raphael afirmou concordar com o 46 
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posicionamento de aguardar a publicação da Resolução para o retorno presencial, porém 47 

gostaria de continuar ministrando a disciplina Oficina de Produção Científica no CFB de forma 48 

remota neste semestre, para um melhor planejamento das atividades. Ponto 6 – Assuntos 49 

Gerais: o professor Ualison informou que neste mês teve trabalhos aprovados em periódicos 50 

internacionais. O professor informou ainda que um destes trabalhos foi fruto de uma parceria 51 

com o Prof. Márcio Abdalla e que os demais foram elaborados conjuntamente com alunos do 52 

MPA/PPGA. A plenária parabenizou o Prof. Ualison pelas aprovações. Em seguida, o 53 

professor sugeriu que os professores intensifiquem as citações de docentes do PPGA em 54 

seus trabalhos, pois isso ajudará na elevação do índice H Scopus, sendo benéfico para o 55 

programa e para os docentes. O professor André informou ter orientado um TCC de alunos 56 

da graduação, com o objetivo de implantar o Power BI na secretaria do PPGA e que tem 57 

planos de contratar uma consultoria para efetivar a implementação do referido programa. O 58 

professor Marcelo informou que a edição de maio da RASI está em andamento, que já há 59 

cinco trabalhos aprovados para a edição de setembro e que em junho apresentará o relatório 60 

anual de gestão. O professor informou ainda estar envolvido com a área de 61 

empreendedorismo do ENAPAD, ter sido convidado para realizar uma Master Class na Triple 62 

Helix Conference e por fim, ter sido convidado pela FAPERJ para avaliar projetos. O professor 63 

Raphael informou estar compondo a área de estudos relacionados à Sociologia Econômica 64 

do ENAPAD. O professor Márcio informou os seguintes itens: a) XIV CASI – houve 719 65 

trabalhos submetidos e estão em período de avaliação. O resultado será liberado no dia 13 66 

de abril; b) Processo de revalidação de diploma: a comissão para reconhecimento de diploma 67 

de Gisele Borges de Faria Souza da Silva (processo 00572.4.38439/02-2022), composta 68 

pelos professores Márcio, Murilo e André já foi publicada em BS, já foi criado um perfil na 69 

plataforma Carolina Bori para dar prosseguimento à tramitação; c) Processo seletivo UFMT 70 

– informou ter realizado live para apresentar o programa aos potenciais candidatos e que a 71 

UFMT está oferecendo um curso de capacitação para o processo seletivo, que já possui 72 

oitenta e um inscritos. Tal quantitativo, indica que é possível que haja em média três 73 

candidatos por vaga, o que é benéfico, pois oportuniza a criação de uma segunda turma 74 

futuramente; d) Oferta de optativa no T4 – será necessária a oferta de uma disciplina optativa 75 

no quarto trimestre, neste sentido, solicitou o apoio dos demais professores para conversar 76 

com os pares de suas áreas para verificar as disponibilidades para a oferta. Sem mais a ser 77 

tratado, deu-se por encerrada a reunião às 15h35m e eu, Thamires D. Paredes, Assistente 78 

em Administração, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada digitalmente 79 

por todos os membros presentes do Colegiado. 80 

  

 

 

 

_________________________                ______________________________                 

              André Ferreira                                     Marcelo Gonçalves do Amaral  

 

 

      

____________________________                 ___________________________ 

 Raphael Jonathas da Costa Lima                           Ualison Rébula de Oliveira                                                
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___________________________ 

      Márcio Moutinho Abdalla                                                 

            (Coordenador)                                                        
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