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No segundo dia  do mês de junho de 2016,  às  quatorze  horas  e quinze  minutos,  reuniram-se
ordinariamente, na sala 303-B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda
(ICHS),  do  Polo  Universitário  de  Volta  Redonda,  os  integrantes  do  Departamento  de
Administração e Administração Pública (VAD). Estiveram presentes os seguintes professores, em
ordem alfabética: André Ferreira, Carlos José Vieira Martins, Érika Burkowski, Gustavo da Silva
Motta,  Lúcio  Pereira  de  Andrade,  Luiz  Carlos  Rodrigues,  Márcio  Moutinho  Abdalla,  Marco
Antônio Conejero, Murilo Alvarenga Oliveira, Paulo André Dias Jácome, Ricardo César da Silva
Guabiroba,  Ricardo  Thielmann,  Uálison  Rébula  de  Oliveira  e  Vanessa  da  Silva  Garcia.  Os
professores  Elaine  Ribeiro  Sigette  e  Marcelo  Gonçalves  do  Amaral  estão  afastados  para
qualificação.  Os  professores  Luís  Henrique  Abegão  e  Pauli  Adriano  de  Almada  Garcia
justificaram suas ausências antecipadamente. Sobre o Item 1 da pauta “Aprovação de Ata”, foi
lida e aprovada por unanimidade a ata da 105ª da reunião ordinária, realizada em 05 de maio
2016. Sobre o Item 2 da pauta “Progressão Funcional”, o professor Murilo efetuou a leitura do
relatório da Comissão de Avaliação  sobre a solicitação de progressão funcional de nível I para II
do  professor  Lúcio  Pereira  de  Andrade  (processo  23069.072233/2016-91).  Em  seguida,  o
professor Murilo apresentou o parecer da comissão de avaliação sobre a solicitação de progressão
funcional de nível I para II do professor Ricardo Thielmann (processo n° 23069.072637/2016-84).
Ambos os relatórios foram favoráveis e a plenária os aprovou por unanimidade. Sobre o Item 3 da
pauta “Ata Ad Referendum”, não houve nenhuma Ata Ad Referendum a ser aprovada. Sobre o
Item 4 da pauta “Redistribuição do Professor José Ricardo”, o professor André informou que o
processo referente a redistribuição do professor José Ricardo Maia de Siqueira já foi aberto e se
encontra em tramitação na CPD, o professor informou ainda que, conforme informação fornecida
do  professor  José  Ricardo,  o  Departamento  ao  qual  o  professor  está  vinculado  na  UFRJ  já
deliberou favoravelmente a solicitação. Sobre o Item 5 da pauta “Remoção da Professora Maria
Alice”,   o professor André informou ter sido publicada no Boletim de Serviço a remoção da
professora Maria Alice para o Departamento de Artes (GAT) do Instituto de Artes e Comunicação
Social (IACS), o professor ressaltou que esteve em Niterói para consultar o processo que deu
origem a remoção e informou que a decisão está devidamente fundamentada em laudo emitido por
junta  médica,  porém  o  processo  foi  finalizado  sem  que  nenhuma  vaga  fosse  enviada  em
contrapartida  a  remoção  da  professora,  acarretando  em  prejuízo  ao  quadro  funcional  do
Departamento. Diante disso, o professor sugeriu a confecção de uma Carta destinada à Reitoria
para reivindicar o envio de uma vaga, a fim de que o Departamento não seja prejudicado. A
plenária aprovou por unanimidade a confecção e o envio do documento. Sobre o Item 6 da pauta
“Análise de Horários ”,  o professor Murilo apresentou um levantamento sobre vagas ociosas
nas turmas oferecidas no turno matutino pelo Departamento referentes ao 2º semestre de 2015 e
ao 1º semestre de 2016. Diante do grande número de turmas ociosas no período matutino e a alta
demanda das turmas oferecidas no turno noturno,  o  professor sugeriu a criação de Grupo de
Trabalho (GT) formado pelos professores Érika Burkowski, Murilo Alvarenga Oliveira, Paulo
André Dias Jácome, Pauli Adriano de Almada Garcia e a servidora Thamires Domingos Paredes
Galantini para  realizar a análise da demanda das disciplinas ofertadas pelo Departamento de
Administração e Administração Publica (VAD) nos turnos Integral e Noturno e apresentar
proposta para racionalização da programação do horário do Departamento. A criação do GT foi
aprovada por unanimidade pela plenária. Sobre o  Item 7 da pauta  “Quadro para Afixação de
Horários”, o professor André informou que será disponibilizado um quadro que será destinado a
afixação dos horários dos professores e solicitou que todos enviassem seus respectivos horários
para divulgação. Sobre o Item 8 da pauta “Pedido de Alteração de Data da Reunião do VAD
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de Dezembro/2016”, devido a realização do CASI/2016 nos dias 01 e 02/12, o professor André
solicitou que a reunião departamental inicialmente agendada para o dia 01 de dezembro fosse
remarcada para o dia 08 de dezembro de 2016. A plenária aprovou por unanimidade a alteração.
Sobre  o  Item  9 da  pauta  “Informes  do  Departamento”,  o  professor  André  informou  ter
conversado com o professor  Arlindo e o mesmo informou que após a liberação do MEC irá
montar um horário integrado aos horários do VAD, visando o próximo semestre. Sobre o Item 10
da  pauta  “Assuntos  Gerais”,  o  professor  Carlos  Vieira  informou  que  no  próximo  semestre
oferecerá uma disciplina optativa e passará o programa da disciplina para a Coordenação divulgar
aos alunos. O professor Murilo informou que os kits comemorativos dos 10 anos do Curso de
Administração  já  estão  a  caminho  e  agradeceu  a  contribuição  de  todos.  O  professor  Murilo
solicitou auxílio para divulgação do CASI/2016 e o professor Márcio Abdalla salientou que vale a
pena estimular a participação dos alunos no Congresso. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às quinze horas e dez minutos, e lavrada a presente Ata, que será assinada pelo Chefe
de Departamento presente na reunião.

______________________________                       ________________________________  
            ANDRÉ FERREIRA                                         CARLOS JOSÉ VIEIRA MARTINS

______________________________                       ________________________________  
            ÉRIKA BURKOWSKI                                        GUSTAVO DA SILVA MOTTA

______________________________                      _________________________________
     LUIZ CARLOS RODRIGUES                                LÚCIO PEREIRA DE ANDRADE                     

______________________________                     __________________________________
MÁRCIO MOUTINHO ABDALLA                              MARCO ANTÔNIO CONEJERO

__________________________________             __________________________________
MURILO ALVARENGA DE OLIVEIRA                     PAULO ANDRÉ DIAS JÁCOME

__________________________________               __________________________________
RICARDO CÉSAR DA S. GUABIROBA                             RICARDO THIELMANN

_________________________________                 ___________________________________  
   UÁLISON RÉBULA DE OLIVEIRA                            VANESSA DA SILVA GARCIA       

___________________________________  
  THAMIRES D. PAREDES GALANTINI
           (Secretária do Departamento)
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