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1No primeiro dia do mês de junho de 2017, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se
2ordinariamente, na sala 303-B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), os
3integrantes do Departamento de Administração e Administração Pública (VAD). Estiveram
4presentes os seguintes professores, em ordem alfabética: Carlos José Vieira Martins, Érika
5Burkowski, Fábio Henrique Cazeiro de Mayrinck, Gustavo da Silva Motta, Ilton Curty Leal
6Júnior, José Ricardo Maia de Siqueira, Lúcio Pereira de Andrade, Luiz Carlos Rodrigues,
7Márcio Moutinho Abdalla, Murilo Alvarenga Oliveira, Pauli Adriano de Almada Garcia,
8Paulo André Dias Jácome, Pítias Teodoro Lacerda, Ricardo César da Silva Guabiroba,
9Ricardo Thielmann, Uálison Rébula de Oliveira e Vanessa da Silva Garcia. O professor André
10Ferreira se encontra em período de férias. Os professores Elaine Ribeiro Sigette, Marco
11Antonio Conejero, Luís Henrique Abegão e Terezinha Maria Folhadela Benevides Lobianco
12justificaram suas ausências antecipadamente. Sobre o Item 1 da pauta “Aprovação de Ata”,
13foi aprovada por unanimidade a ata da 112ª da reunião ordinária, realizada em 04 de maio de
142017. Sobre o Item 2 da pauta “Apresentação e Votação de Procedimentos e IT’s”, o
15professor Uálison informou que após a apresentação realizada na última reunião, os
16procedimentos sobre Estágio Probatório e Progressão foram enviados aos professores Marcelo
17Amaral e Abegão para serem revisados e que após análise foram realizados alguns ajustes.
18Em seguida, foi apresentada a Instrução de Trabalho, referente ao Regime Excepcional de
19Aprendizagem, elaborada pelo professor Márcio Abdalla que ainda se encontra em fase de
20ajustes e por isso não foi submetida à votação. Os procedimentos de Estágio Probatório e
21Progressão Funcional foram submetidos à votação e aprovados por unanimidade pela
22plenária. Sobre o Item 3 da pauta “Aprovação dos RAD’s 2016”, o professor Uálison
23informou que foram entregues na Secretaria de Departamento os RAD’s dos seguintes
24professores: André Ferreira, Carlos José Vieira Martins, Elaine Ribeiro Sigette, Érika
25Burkowski, Gustavo da Silva Motta, Ilton Curty Leal Júnior, Lúcio Pereira de Andrade, Luís
26Henrique Abegão, Luiz Carlos Rodrigues, Márcio Moutinho Abdalla, Marco Antonio
27Conejero, Murilo Alvarenga Oliveira, Pauli Adriano de Almada Garcia, Paulo André Dias
28Jácome, Pítias Teodoro Lacerda, Ricardo César da Silva Guabiroba, Ricardo Thielmann,
29Terezinha Maria Folhadela Benevides Lobianco, Ualison Rébula de Oliveira e Vanessa da
30Silva Garcia. O professor informou que os Relatórios dos referidos professores já haviam sido
31analisados pelo professor André e solicitou a aprovação dos mesmos à plenária que os
32aprovou por unanimidade. Em seguida, o professor Uálison solicitou ao professor Fábio
33Mayrinck, que até a presente data não havia entregado seu RAD, que efetue a entrega do
34referido documento na Secretaria do VAD para submetê-lo a aprovação na próxima reunião
35departamental. Sobre o Item 4 da pauta “Participação em Programa de Pós-Graduação –
36Prof. Ilton Curty”, o professor Ilton Curty informou ter sido convidado a participar do
37Mestrado de Energia e Meio Ambiente do programa de pós-graduação em Energia e Meio
38Ambiente - PPEMA do CEFET RJ, Campus Angra dos Reis e por isso havia solicitado uma
39declaração do Departamento autorizando sua participação. O professor Ualison ressaltou que
40a liberação está sempre condicionada ao requisito de o professor cumprir suas atividades de
41ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas no Departamento e que caso estas
42atividades fiquem comprometidas pela atuação do Docente no Programa, a autorização pode a
43qualquer instante ser revogada por deliberação da plenária do VAD. O professor Ualison
44ressaltou ainda que para a autorização é necessário o preenchimento de um documento no
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45qual o docente se comprometa a não exceder 60 horas semanais de trabalho e que o professor
46Ilton já havia preenchido o referido documento. A seguir, a plenária aprovou por unanimidade
47a participação do professor Ilton Curty no referido Programa de Mestrado. Sobre o Item 5 da
48pauta “CPA: Avaliação das Disciplinas VAD e do Curso”, o professor Ricardo Thielmann,
49representante da Comissão Própria de Avaliação (CPA), solicitou aos professores das
50diferentes áreas de conhecimento do Departamento que analisem as avaliações de suas
51respectivas disciplinas feitas pelos discentes. Em seguida, iniciou-se uma discussão sobre
52algumas questões, como o sistema utilizado para avaliação, que de acordo com o professor
53Abdalla é mal elaborado e sobre a participação dos alunos, que conforme colocação do
54professor Paulo André é ínfima. O professor Pauli informou que em todos os semestres a
55Coordenação envia um comunicado aos alunos solicitando a participação na avaliação. O
56professor Ilton considera ser de extrema importância a análise das avaliações e posterior
57apresentação em reunião, pois isso será uma oportunidade de melhoria. O professor
58Thielmann propôs que as áreas se reúnam e analisem as avaliações de suas disciplinas e as
59tragam para apresentação na próxima reunião ordinária, que acontecerá no mês de julho. A
60plenária aprovou a proposta por unanimidade. Sobre o Item 6 da pauta “Informes do Ajuste
61da Grade de Administração (Alocação dos Professores)”, o professor Ualison iniciou a
62apresentação de estudo realizado para a alocação dos professores nas disciplinas, já
63considerando os ajustes que serão realizados na grade do Curso de Administração. O
64professor Pauli explicou brevemente sobre a motivação para a realização dos ajustes, sendo
65que uma das principais foi a necessidade de atualização do conteúdo do curso. O professor
66Ualison ressaltou que de acordo com o estudo realizado será possível minimizar o esforço
67docente e proporcionar uma condição equânime, já que todos cumprirão a mesma carga
68horária de 08 horas de aulas semanais, conforme estabelecido pela LDB 93/94, Art. 57. O
69professor continuou a apresentação do estudo informando sobre a questão das disciplinas
70optativas, cujo oferecimento passará a ser obrigatório pelas diferentes áreas de conhecimento,
71foi informado também que a disciplina Metodologia da Pesquisa, por ser uma disciplina que
72pode ser ministrada por qualquer área, nos primeiros semestres terá metade de sua carga
73horária atribuída a área de Marketing e a outra metade a área de Administração Geral e que
74nos segundos semestres a carga horária total da disciplina será de responsabilidade da área de
75Administração Geral. Foi informado também que a partir do 4º período todas as disciplinas
76serão ministradas no turno noturno. O professor Ualison questiona, apenas, a questão legal
77dessa mudança, ou seja, se a mudança dos alunos a partir do quarto período matutino para
78noturno infligiria algum aspecto legal. O professor Murilo explica que não infligiria nenhum
79aspecto legal, visto que os alunos se inscrevem no curso sabendo que o mesmo é ofertado em
80regime integral, que inclusive por isso, os alunos que estão no turno da manhã conseguem
81visualizar disciplinas a noite. Após discussão sobre a proposta apresentada, o professor
82Ualison indagou à plenária se todos estavam de acordo com o conteúdo macro contido nela e
83todos afirmaram que sim. O professor Carlos manifestou seu desejo de ter acesso as planilhas
84que embasaram o estudo, então o professor Uálison se comprometeu a enviar os arquivos para
85a análise de todos e posterior aprovação em uma próxima reunião. Sobre o Item 7 da pauta,
86“Aprovação de Projetos”, o professor Ilton Curty solicitou a aprovação de seu Projeto de
87Extensão intitulado “Programa de Apoio à Gestão para o Transportador Autônomo de
88Carga”, que tem por objetivo preparar e aplicar cursos aos transportadores autônomos sobre
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89práticas de gestão de transporte rodoviário de carga. A plenária aprovou o projeto por
90unanimidade. Sobre o Item 8 da pauta “Informes do Departamento”, a Secretária Thamires
91Paredes informou que no período de 05 a 14/06 estará de férias. Sobre o Item 9 da pauta
92“Assuntos Gerais”, o professor Murilo informou que estará aberto até o dia 15/09 o período
93de submissões de trabalhos no CASI 2017, o professor convidou todos a participarem,
94solicitou auxilio na divulgação do evento, que este ano será realizado na cidade de
95Petrópolis/RJ. O professor Abdalla discorreu sobre a importância da revista RASI para o
96PPGA e solicitou um maior engajamento dos docentes na elaboração do periódico e também
97na divulgação. O professor Ilton informou que a Comissão da Agenda Acadêmica 2017 já foi
98formada e que os professores Carlos e Érika fazem parte dela, o professor informou que a
99primeira reunião já foi realizada e convidou os demais docentes a participarem e proporem
100atividades para o evento. O professor Paulo André informou estar participando juntamente
101com o professor Marcelo Amaral do Fórum Estratégico de Ensino Superior, criado pelo
102Decreto nº 14.250 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, com o intuito de debater
103assuntos referentes às IES do município, como convênios, eventos científicos e etc. O
104professor informou ainda que as reuniões do Fórum acontecerão quinzenalmente. O professor
105Fábio Mayrinck questionou sobre as normas de utilização das dependências do ICHS e
106efetuou uma reclamação, alegando ter acontecido um evento de cunho político-partidário na
107Instituição, então o professor Ualison o informou que não é competência do Departamento
108resolver tal questão, devendo a demanda ser encaminhada à Direção. O professor José
109Ricardo informou que representará o ICHS na EXPOUNI, realizada pelo Instituto São José
110Salesiano na cidade de Resende/RJ no dia 25/08 do corrente ano. A professora Érika
111informou sobre seu interesse em realizar um estudo econômico no município de Volta
112Redonda em parceria com a Prefeitura Municipal e que está apenas aguardando a resposta
113desta e que caso seja positiva o estudo se tornará um projeto de extensão que será apresentado
114para a aprovação da plenária do VAD posteriormente. Como nada mais houve a tratar foi
115encerrada a reunião às dezesseis horas e quinze minutos e eu, Thamires Domingos Paredes
116Galantini, Secretária do Departamento, lavrei e assinei a presente Ata, que, após lida e
117aprovada, será assinada pelos membros do Departamento presentes na reunião.
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