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1No sexto dia do mês de julho 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: André Ferreira, Carlos José Vieira
5Martins, Elaine Ribeiro Sigette, Érika Burkowski, Gustavo da Silva Motta, Ilton Curty Leal
6Júnior, Lúcio Pereira de Andrade, Luís Henrique Abegão, Márcio Moutinho Abdalla, Marco
7Antônio Conejero, Murilo Alvarenga Oliveira, Pítias Teodoro Lacerda, Ricardo César da
8Silva Guabiroba, Terezinha Maria F. Benevides Lobianco, Uálison Rébula de Oliveira e
9Vanessa da Silva Garcia. O professor Paulo André Dias Jácome encontra-se em período de
10férias. Os professores José Ricardo Mais de Siqueira, Pauli Adriano de Almada Garcia e
11Ricardo Thielmann justificaram suas ausências antecipadamente. Os professores Fábio
12Mayrinck e Luiz Carlos Rodrigues faltaram. Sobre o Item 1 da pauta “Aprovação da Atas”,
13foram aprovadas por unanimidade as atas da 113ª da reunião ordinária e da 114ª reunião
14extraordinária, realizadas em 01 e 28 de junho de 2017, respectivamente. Sobre o Item 2 da
15pauta “Aprovação de Atas Ad Referendum”, foi submetida a análise da plenária Ata Ad
16Referendum, referente a criação do “Projeto de Apoio ao Ensino à Distância do
17ICHS/UFF”que tem por objetivo dar suporte às atividades de gestão, orientação e aquisição
18de conhecimento dos envolvidos do ensino à distância do Instituto de Ciências Humanas e
19Sociais, a Ata foi aprovada por unanimidade com efeitos retroativos ao dia 20 de maio de
202017. Em seguida, o professor Márcio Abdalla explicou brevemente a dinâmica do
21remanejamento de rubricas dos recursos da FEC e solicitou a aprovação de Ata Ad
22Referendum que remanejou rubricas para cobrir despesas de fornecimento de produtos
23alimentícios para realização de coffee break, pagamento de passagens rodoviárias e tradução
24de artigo para a língua inglesa. O professor Abegão informou ter solicitado Ata Ad
25Referendum ao Chefe de Departamento, pois foi necessário atender uma exigência da FEC
26para o envio de uma proposta de edital do “Projeto da Rede EcoSol do Médio Paraíba”.
27Ambas as Atas Ad Referendum foram aprovadas por unanimidade pela plenária. Sobre o Item
283 da pauta “Aprovação de Projetos de Extensão”, o professor Marcelo Amaral solicitou a
29renovação de seus Projetos de Extensão intitulados “Assessoria Gerencial à Empresa DM2
30Construtora Ltda.” e “Iniciativa Clube do Vale”até o término do ano de 2017. Em seguida, o
31professor Carlos Vieira solicitou autorização para a realização do Projeto de Extensão
32intitulado “Seminários Interdisciplinares de Pesquisa: o Conhecimento para a Universidade e
33a Sociedade”, o professor informou que o projeto será iniciado juntamente com a Agenda
34Acadêmica 2017, que acontecerá no mês de outubro. Todos os projetos foram aprovados por
35unanimidade pela plenária. Sobre o Item 4 da pauta, “Informe sobre Ações de Extensão”, o
36professor Marcelo Amaral informou que pretende realizar durante os mês de setembro do
37corrente ano os cursos de Design Thinking, SCRUM e também os módulos dos cursos de
38gestão de ambientes de inovação, o professor ressaltou que tais cursos estão vinculados ao
39Projeto de Extensão “Iniciativa Clube do Vale”. Sobre o Item 5 da pauta “Participação em
40Programa de Pós-Graduação – Prof. Marcelo Amaral”, o professor Marcelo Amaral
41informou ter sido convidado a participar como docente permanente de Doutorado do
42Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa da UFF e solicitou a autorização da
43plenária. O professor Ualison ressaltou que a liberação está sempre condicionada ao requisito
44de o professor cumprir suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e atividades
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45administrativas no Departamento e que caso estas atividades fiquem comprometidas pela
46atuação do Docente no Programa, a autorização pode a qualquer instante ser revogada por
47deliberação da plenária do VAD. O professor Ualison ressaltou ainda que para a autorização é
48necessário o preenchimento de um documento no qual o docente se comprometa a não
49exceder 60 horas semanais de trabalho. A seguir, a plenária aprovou por unanimidade a
50participação do professor Marcelo Amaral no referido Programa de Doutorado. Sobre o Item
516 da pauta “Informes do Departamento”, o professor Ualison informou ter ido à Reitoria
52para esclarecer dúvidas acerca da vaga de código 918743, oriunda da redistribuição do
53professor Rodrigo Marques em 2013 e que atualmente está vinculada ao processo de
54redistribuição do professor José Ricardo. O professor informou ainda que a funcionária
55responsável pelo gerenciamento das vagas informou que o código de vaga estando atrelado ao
56processo de redistribuição não corre o risco de ser perdido ou remanejado, o professor
57Marcelo informou que o Pró-Reitor de Pessoas, professor Paulo Tralles, confirmou tal
58informação e solicitou que fosse enviado um e-mail detalhando todo o histórico do caso e que
59o mesmo já tinha sido enviado pelo professor Ilton. Em seguida, o professor Ualison informou
60que o sistema RAD já está aberto para lançamentos referentes ao ano de 2017e ressaltou que
61de acordo com a legislação vigente na UFF o número de horas a serem registradas deverá ser
62de 1840h e que caso seja registrado um número inferior haverá implicações para a progressão
63para a classe de Associado. O professor Ualison informou ainda que de acordo com a
64Resolução VCH nº 077/2014, o RAD deverá ser entregue impresso e assinado na Secretaria
65do Departamento em até 30 dias após o fechamento do sistema. O professor Pítias ressaltou
66que a norma interna do VAD estabelece um quantitativo de 1800h e sugeriu o
67estabelecimento de prazo para adequação a norma em vigor e ficou estabelecido o seguinte:
68Os RAD’s até o ano de 2016 com carga horária entre 1800h e 1839h serão aceitos pela
69comissão de avaliação de processos de progressão e estágio probatório, porém a partir do
70RAD 2017 só serão aceitos para efeitos de progressão os relatórios que tiverem a carga
71horária de 1840h. O professor André sugeriu que a proposta de adequação fosse formalizada
72através da elaboração de uma Resolução que deverá ser publicada no Boletim de Serviço
73(BS). A plenária aprovou por unanimidade a expedição da Resolução. Em seguida, o
74professor Ualison informou que o horário do 2º semestre de 2017 foi bem complexo de ser
75elaborado, devido a dependência de outros departamentos, a dificuldade da distribuir a carga
76horária uniformemente, a mudança da grade do curso de Administração, o escasso número de
77salas disponíveis e a preferência dos professores por dias seguidos e no meio da semana, este
78último complicador além de dificultar a elaboração do horário, muitas vezes acaba
79favorecendo apenas alguns docentes e para minimizar isso, o professor Ualison informou que
80tentará fazer um rodízio dos dias da semana a cada semestre, para que a distribuição dos
81horários seja mais justa. Sobre o Item 7 da pauta “Informes Gerais” o professor Ualison
82informou que no dia 07/07/17 estará participando de Banca de Doutorado na UNESP em
83Guaratinguetá/SP. O professor André informou que estará participando de duas Bancas de
84Mestrado na UFRRJ nos dias 12, 20 e 21 de julho. O professor André informou ainda que na
85última reunião que teve com o Pró-Reitor de Graduação, o VAD foi elogiado por ter
86alcançado um índice de aproveitamento muito satisfatório no lançamento das notas no sistema
87e atentou sobre a necessidade de se efetuar o lançamento sempre dentro dos prazos para evitar
88problemas e também para melhorar a credibilidade do Departamento junto a PROGRAD. Os
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89professores Gustavo, Vanessa, Abdalla e Murilo informaram que tiveram trabalhos aprovados
90no XLI Encontro da ANPAD (EnANPAD 2017) que ocorrerá no período de 01 a 04/10/2017
91em São Paulo/SP. O professor Gustavo informou que participará do evento Global
92TechMining Conference (GTM) que ocorrerá em Atlanta/EUA no período de 07 a
9311/10/2017. O professor Ualison ressaltou que as participações nos eventos não deverão
94comprometer o cronograma de aulas. O professor Márcio Abdalla informou que a revista
95RASI foi classificada como B3, reforçou que isso legitima muitos os esforços do
96Departamento e efetuou convite aos docentes para participarem como avaliadores. O
97professor Carlos informou que participará como painelista do “6º Seminário sobre Informação
98na Internet e 11º Workshop Brasileiro de Inteligência Competitiva e Gestão do
99Conhecimento, que ocorrerá no período de 06 a 09/11/2017, em Brasília/DF, promovido pelo
100Instituto Nacional de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, vinculado ao Ministério
101da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. O professor Carlos informou ainda que não
102foi possível realizar o levantamento das informações solicitadas pela Comissão Própria de
103Avaliação, pois os dados não estavam no sistema. O professor Marcelo informou que no dia
10410/07/17 estará em Belo Horizonte/MG para participar de reunião na Rede Mineira de
105Inovação que discutirá um projeto em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e que
106informará a plenária em uma próxima reunião, caso o projeto seja aprovado. O professor
107Marcelo informou ainda sobre o pré-lançamento de seu livro “Gestão na Universidade
108Pública” que ocorreu no dia 01/07/2017, o professor informou que o lançamento oficial
109ocorrerá no dia 17/08/2017 no Rio de Janeiro. Como nada mais houve a tratar foi encerrada a
110reunião às quinze horas e dez minutos e eu, Thamires Domingos Paredes Galantini, Secretária
111do Departamento, lavrei e assinei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada
112pelos membros do Departamento presentes na reunião.
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