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1No quinto dia do mês de maio de 2016, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se
2ordinariamente, na sala 303-B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda
3(ICHS), do Polo Universitário de Volta Redonda, os integrantes do Departamento de
4Administração e Administração Pública (VAD). Estiveram presentes os seguintes professores, em
5ordem alfabética: André Ferreira, Carlos José Vieira Martins, Érika Burkowski, Gustavo da Silva
6Motta, Ilton Curty Leal Júnior, José Ricardo Maia de Siqueira, Lúcio Pereira de Andrade, Luís
7Henrique Abegão, Luiz Carlos Rodrigues, Marco Antônio Conejero, Murilo Alvarenga Oliveira,
8Paulo André Dias Jácome, Pítias Teodoro Lacerda, Ricardo César da Silva Guabiroba, Ricardo
9Thielmann, Terezinha Maria Folhadela B. Lobianco, Uálison Rébula de Oliveira e Vanessa da
10Silva Garcia. Os professores Elaine Ribeiro Sigette e Marcelo Gonçalves do Amaral estão
11afastados para qualificação. Os professores Fábio Henrique Cazeiro de Mayrinck e Pauli Adriano
12de Almada Garcia justificaram suas ausências antecipadamente. Sobre o Item 1 da pauta
13“Aprovação de Ata”, foi lida e aprovada por unanimidade a ata 104ª da reunião ordinária,
14realizada em 07 de abril 2016. Sobre o Item 2 da pauta “Progressão Funcional”, não houve
15nenhuma solicitação de Progressão Funcional. Sobre o Item 3 da pauta “Aprovação de Ata Ad
16Referendum”, o professor André informou que foi necessária a confecção de uma Ata Ad
17Referendum para realizar um remanejamento de verbas do Projeto EaD 393366, o professor
18informou ainda que o remanejamento foi destinado a cobrir despesas com pessoal, por isso foi
19tratado com caráter de urgência. A Ata Ad Referendum foi aprovada por unanimidade. Sobre o
20Item 4 da pauta “Apresentação de Professoras Substitutas”, o professor André informou que as
21professoras Juliane Dias e Mariane Alcântara não puderam comparecer a reunião e ressaltou que
22ambas já foram devidamente contratadas e já estão ministrando suas aulas regularmente. Sobre o
23Item 5 da pauta “Declarações e Orientação de TCC”, o professor Pítias indagou se a base para
24cálculo da carga horária destinada a orientação de TCC era realizada com base no número de
25alunos ou no número de trabalhos, o professor Ricardo Guabiroba ressaltou que a base de cálculos
26utilizada atualmente é sobre o número de alunos. Após discussão sobre o tema, a plenária chegou
27ao consenso de que o cálculo da carga horária deve ser efetuado embasando-se no número de
28trabalhos orientados, independente do número de alunos. Diante da decisão, o professor André
29informou que efetuará a devida alteração na tabela de carga horária. Sobre o Item 6 da pauta
30“Autorização para participação em Programas de Pós-Graduação”, o professor Marco
31Antônio Conejero solicitou autorização do Departamento para participar do Programa de Pós32Graduação em Administração do PGGA. Em seguida, o professor Paulo André também solicitou
33autorização para participar do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica da Escola
34de Engenharia/UFF. Antes de abrir a votação das solicitações dos docentes para deliberação da
35plenária, o professor André informou que a aprovação de pedido de participação em Programas de
36Pós-graduação é sempre condicionada ao requisito de o professor cumprir suas atividades de
37ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas no Departamento. Caso estas atividades
38fiquem comprometidas pela atuação do Docente no Programa, a autorização pode a qualquer
39instante ser revogada por deliberação da plenária do VAD. A plenária aprovou por unanimidade
40ambas as solicitações. Sobre o Item 7 da pauta “Grupo de Trabalho – Revisão dos
41Procedimentos para Lançamentos de Horas no RAD, Estágio Probatório e Progressão
42Funcional”, o professor André informou sobre a necessidade de formação de GT para realizar a
43revisão sobre as instruções para lançamento de carga horária no RAD, Estágio Probatório e
44Progressão Funcional. O professor propôs que o GT anteriormente formado para revisão da tabela
45de carga horária, composto pelos professores Érika Burkowski, Murilo Alvarenga e Uálison
46Rébula seja mantido, a fim de revisar também as instruções sobre o lançamento de horas. Em
47seguida, o professor André colocou a proposta em votação e a plenária aprovou por unanimidade
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48a manutenção do GT. Sobre o Item 8 da pauta “Proposta de Redução de Exigência da
49Titulação e Aprovação da Banca para o Concurso de Administração Geral e Financeira”, o
50professor André ressaltou que o Concurso para a área de Administração Geral e Financeira já foi
51realizado por quatro vezes e mesmo com ações visando a atração de candidatos, como a
52ampliação das áreas de formações, não houve êxito na contratação de professor para a referida
53vaga, por estes motivos o professor André solicitou autorização da plenária para dar
54prosseguimento a solicitação de redução da exigência de titulação de Doutorado para Mestrado. O
55professor André ressalta que atualmente mais de 91% dos professores do VAD possuem ou estão
56finalizando o Doutorado. Assim, sendo o pedido aprovado pela CPD, o concurso será realizado
57para a contratação de Professor Assistente (Exigência de Mestrado) e não mais para Professor
58Adjunto (Exigência de Doutorado). O professor José Ricardo, pertencente ao quadro da UFRJ,
59manifestou interesse em ser redistribuído para a UFF, o professor André recomendou que ele
60conversasse com os professores da área para verificar a viabilidade. O professor André informou
61ainda que caso o processo de redistribuição seja efetivado o concurso será suspenso, já que o
62professor José Ricardo ocupará a vaga relativa a ele. O professor ressaltou que mesmo diante
63deste fato seria necessário efetuar a abertura do concurso, já que a o processo de redistribuição é
64bastante burocrático e longo, ultrapassando o prazo que a CPD estipulou para a abertura do
65processo, diante disso, o professor André solicitou a aprovação da banca examinadora, que será
66composta da seguinte forma: Uálison Rébula de Oliveira (UFF – Presidente da Banca), Pítias
67Teodoro Lacerda (UFF), Nilo de Souza Sampaio (AEDB), Henrique Martins Rocha (UERJ) e
68Francisco Alexandre de Oliveira (UNESP) na condição de membros titulares e Érika Burkowski
69(UFF), Ricardo Thielmann (UFF), Francisco Santos Sabbadini (Estácio de Sá), Marco Antonio
70Ferreira de Souza (UFRRJ) e Marco Pinto (UFRJ) como suplentes. A plenária aprovou por
71unanimidade dar prosseguimento à solicitação de redução da exigência de titularidade, bem como
72a abertura e a banca do Concurso de Administração Geral e Financeira. Sobre o Item 9 da pauta
73“Deliberação sobre Redistribuição”, o professor José Ricardo, que está cedido temporariamente
74e pertence ao quadro da UFRJ, manifestou interesse em ser redistribuído para esta Universidade, o
75professor ressaltou já ter conversado com os professores da área e estes confirmaram o interesse
76em efetivar a redistribuição. O professor André que caso a redistribuição do professor José
77Ricardo ocorrerá em contrapartida ao código de vaga 918743, oriundo da redistribuição do
78professor Rodrigo Marques (2013). A plenária aprovou por unanimidade a solicitação. Diante das
79deliberações dos temas contidos nos itens 8 e 9, o professor André informou que realizaria uma
80consulta a CPD para verificar quais os procedimentos e prazos aplicados em casos de
81redistribuição e abertura de concurso e posteriormente definir qual a solução será mais vantajosa
82para o Departamento. Sobre o Item 10 da pauta “Assuntos Gerais”. O professor André informou
83que no semestre 2016-01 foram abertas 120 vagas extras para a disciplina MQA I que possui
84histórico de altas taxas de retenção de alunos. Isto foi possível com a criação de uma extra com 80
85alunos, conduzida pelo Prof. Paulo André, bem como a ampliação de vagas nas turmas existentes;
86O professor Paulo André informou que o seu projeto de extensão de apoio ao ensino de
87matemática já está em andamento e que está sendo muito procurado pelos alunos, já obtendo
88sessenta e dois inscritos; O professor Murilo sugeriu que fosse realizado um estudo para verificar
89a viabilidade de se transitar todas as disciplinas do curso de Administração do quarto período em
90diante para o período noturno, o professor informou que está havendo uma discrepância, já que as
91turmas dos períodos matutino e vespertino têm sido pouco procuradas, enquanto as do noturno
92estão sobrecarregadas. O professor Murilo se comprometeu a participar do referido estudo. Como
93nada mais houve a tratar foi encerrada a reunião às dezesseis horas e dez minutos, e eu Thamires
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94Domingos Paredes Galantini, Secretária do Departamento, lavrei e assinei a presente Ata, que,
95após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do Departamento presentes na reunião.
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