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1No nono dia do mês de novembro de 2017, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se
2ordinariamente, na sala 303-B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), os integrantes
3do Departamento de Administração e Administração Pública (VAD). Estiveram presentes os
4seguintes professores, em ordem alfabética: André Ferreira, Carlos José Vieira Martins, José
5Ricardo Maia de Siqueira, Lúcio Pereira de Andrade, Luiz Carlos Rodrigues, Márcio Moutinho
6Abdalla, Marco Antônio Conejero, Murilo Alvarenga Oliveira, Pauli Adriano de Almada Garcia,
7Paulo André Dias Jácome, Pítias Teodoro Lacerda, Ricardo César da Silva Guabiroba, Ricardo
8Thielmann, Terezinha Maria F. Benevides Lobianco, Ualison Rébula de Oliveira e Vanessa da
9Silva Garcia. Os professores Elaine Ribeiro Sigette, Marcelo Amaral, Luís Henrique Abegão e
10Ilton Curty Leal Júnior justificaram suas ausências antecipadamente. A professora Érika
11Burkowski estava em sala de aula no período da reunião. Os professores Fábio Mayrinck e
12Gustavo da Silva Motta faltaram. Sobre o Item 1 da pauta “Aprovação de Ata”, foi aprovada
13por unanimidade a Ata da 116ª reunião ordinária, realizada em 14 de setembro de 2017. Sobre
14o Item 2 da pauta “Aprovação de Projetos”, o professor José Ricardo Maia de Siqueira
15efetuou a apresentação dos seguintes projetos de extensão: Construindo o saber que possui a
16finalidade de estimular a leitura na comunidade; Protegendo Gaia que possui o objetivo de
17desenvolver atividades em prol do meio ambiente e desenvolvimento sustentável; Desenvolvendo
18a Cidadania que procura oferecer suporte a movimentos sociais, visando a redução das injustiças
19existentes no seio da sociedade; Conversando com a Universidade que possui a proposta de
20estabelecer pontes entre a universidade e a sociedade onde se encontra inserida; e Reflexões do
21lado esquerdo do peito que visa desenvolver análises sobre temas contemporâneos através de
22redes sociais. Após a apresentação o professor solicitou a aprovação dos referidos projetos e
23salientou que gostaria que os mesmos fossem registrados em Ata, pois é o único instrumento
24formal em que pode inseri-los no momento, já que ainda está impossibilitado de cadastrar os
25projetos no SIGPROJ, devido ao seu processo de redistribuição que ainda não foi finalizado. Em
26seguida, o professor Ricardo Thielmann solicitou a aprovação do seu projeto de pesquisa
27intitulado “Avaliação de Políticas Públicas no Sistema Único de Saúde”, que tem por objetivo
28realizar uma avaliação das políticas públicas voltadas para a saúde pública no Brasil, em especial
29o programa de atendimento básico a saúde na cidade de Volta Redonda, procurado entender quais
30são os principais resultados alcançados por esse programa, ele informou ainda que atualmente o
31projeto conta com a participação de quatro alunos de graduação e existe a intenção da formação
32de um grupo de pesquisa posteriormente. O professor Ricardo Thielmann solicitou também a
33prorrogação por mais dois anos do projeto de pesquisa intitulado “Os impactos dos recursos do
34CT-INFRA na melhoria da estrutura de pesquisa nas universidades localizadas no Estado do Rio
35de Janeiro: uma avaliação do período de 1999 a 2016”, que atualmente possui a participação de
36três alunos e possui como o principal objetivo avaliar os impactos dos recursos disponibilizados
37pelo Fundo Setorial de Infraestrutura – CT-INFRA para as universidades e centros de pesquisa
38localizados no Estado do Rio de Janeiro. A plenária aprovou todos os projetos por unanimidade.
39Sobre o Item 3 da pauta, “Resposta à CPD sobre o processo de redistribuição do Prof. José
40Ricardo”, o professor Ualison informou que a CPD solicitou através de despacho contido no
41processo de redistribuição (23069.072675/2016-37) do professor José Ricardo que o
42Departamento informasse sucintamente quais os motivos justificam o interesse pela
43redistribuição, bem como a área de conhecimento que o docente deverá atuar. Foi apresentada
44a plenária a ideia de responder a solicitação via memorando e todos concordaram com a
45sugestão. O texto do referido memorando foi apresentado à plenária, que concordou com o
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46conteúdo apresentado, por unanimidade. O professor Ualison indagou sobre qual a área em
47que o docente se enquadraria e a plenária concordou por unanimidade se tratar da área de
48“Administração Financeira, Mercado de Capitais e Investimentos Sustentáveis”, já que o
49professor já vem atuando nesta área por mais de dois anos em caráter de cessão temporária. O
50Chefe solicitou a aprovação do prosseguimento do processo com as referidas informações e a
51plenária o aprovou por unanimidade. Sobre o Item 4 da pauta “Indicação de docente para a
52Comissão Eleitoral do Colegiado do ICHS ”, o professor Ualison informou que a Direção do
53ICHS havia solicitado a indicação de um docente do VAD para compor a comissão eleitoral
54do colegiado de unidade, porém nenhum docente havia se prontificado a participar até o
55momento. Em virtude disto estar se tornando um problema constante, o professor informou
56que foi necessário realizar um mapeamento de atividades administrativas que seria
57apresentado no próximo item da pauta. Sobre o Item 5 da pauta “Apresentação do
58Mapeamento de atividades administrativas realizadas pelos docentes do VAD ”, o professor
59Ualison apresentou o mapeamento de atividades e informou que o objetivo é distribuir as
60atividades administrativas de forma mais igualitária entre os docentes e proporcionar uma
61visão mais ampla, possibilitando assim analisar previamente o que está sendo executado por
62cada docente e realizar uma indicação prévia para as atividades, baseando-se nas informações
63da planilha. O professor Marco Conejero sugeriu que os levantamentos abrangessem o
64período dos últimos cinco anos e a plenária concordou com a sugestão. O professor Ualison
65informou que o mapeamento será alterado, conforme a sugestão e que irá disponibilizá-lo para
66análise e possíveis correções. Sobre o Item 6 da pauta “Proposta de agenda para divisão de
67atividades administrativas aos docentes do VAD para os próximos anos ”, o professor Ualison
68solicitou a aprovação da plenária para que as próximas indicações para as atividades
69administrativas fossem realizadas previamente, de acordo com as informações contidas no
70mapeamento de atividades administrativas. A plenária aprovou a proposta por unanimidade.
71Sobre o Item 7 da pauta “Solicitação de Participação em Curso de Mestrado Stricto Sensu da
72UFF”, os professores Murilo Alvarenga Oliveira e Márcio Moutinho Abdalla solicitaram
73autorização para participar do Mestrado Profissional em Gestão e Empreendedorismo (Stricto
74Sensu), pertencente ao “Programa de Pós-Graduação em Gestão e Empreendedorismo
75(PPGE/UFF)”, vinculado ao Departamento de Empreendedorismo e Gestão da UFF. Os
76professores informaram que cumprirão a carga horária de 10 horas semanais e que a
77participação no referido programa não irá comprometer as suas atividades no Departamento.
78O professor Ualison salientou que caso ocorra a aprovação da solicitação será necessário o
79preenchimento de documento no qual os docentes se comprometerão a não executar mais de
8060 horas de trabalho semanais no referido programa e ressaltou que a liberação está sempre
81condicionada ao requisito de o professor cumprir suas atividades de ensino, pesquisa,
82extensão e atividades administrativas no Departamento e que caso estas atividades fiquem
83comprometidas pela atuação do Docente no Programa, a autorização pode a qualquer instante
84ser revogada por deliberação da plenária do VAD. A participação dos docentes foi aprovada
85por unanimidade pela plenária. Sobre o Item 8 da pauta “Informe sobre novas regras de
86ensalamento”, o professor Ualison informou que já está em vigor a nova regra do ensalamento
87que determina que a reserva de salas só poderá ser realizada mediante a vinculação ao CPF do
88docente e que o mesmo deverá ser cadastrado no sistema GLPI. O professor Ualison solicitou
89que todos verifiquem se estão devidamente cadastrados no referido sistema para evitar
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90transtornos futuros. Sobre o Item 9 da pauta “Informe sobre marcação de férias”, o professor
91Ualison informou que já está apto a homologar as férias no sistema SIGAC, informou ainda
92que executou tal procedimento a todos que efetuaram a solicitação e recomendou que os
93professores verifiquem no sistema se as férias estão homologadas. O professor Ualison
94solicitou ainda àqueles que ainda não realizaram a solicitação que a façam. Sobre o Item 10
95da pauta “Informes do Departamento”, o professor Ualison informou que os projetos de
96ensino e pesquisa já podem ser enviados a Secretaria do VAD para cadastro no sistema do
97RAD. Em seguida, o professor relatou que alguns problemas que seriam facilmente
98solucionados dentro do âmbito da coordenação do curso de administração e/ou do
99departamento de administração e/ou do instituto de ciências humanas e sociais estão sendo,
100inapropriadamente, sendo direcionadas para o Ministério Público e recomendou que caso
101haja alguma demanda, os alunos NÃO sejam orientados a levá-la ao Ministério Público, já
102que a mesma pode ser resolvida no âmbito interno da UFF. O professor Pauli ressaltou que as
103orientações devem ser dadas de forma cautelosa para evitar maiores problemas. Sobre o Item
10411 da pauta “Assuntos Gerais”, o professor Luiz Carlos relatou que a aplicação de sua prova
105foi prejudicada devido aos ruídos de um evento que estava ocorrendo no campi e que isto tem
106sido um problema recorrente. O professor Pauli sugeriu que fosse verificado se o referido
107evento estava agendado no calendário de eventos da unidade. O professor Ualison
108recomendou que caso fosse constatado que o evento não estava previamente definido no
109calendário, que o professor Lúcio, integrante da comissão de eventos do ICHS seja
110informado. O professor José Ricardo informou que seu processo de redistribuição já se
111encontra no MEC e que depende da resposta da UFF para continuar a ser tramitado. O
112professor José Ricardo elogiou o engajamento do professor Luís Abegão nos projetos de
113extensão e ressaltou que é de extrema importância que os docentes o prestigiem no “I Festival
114de Economia Solidária de Volta Redonda, no período de 09 a 11/11/2017”. O professor
115Ricardo Thielmann parabenizou os professores Pauli Garcia, Vanessa Garcia, Luís Abegão e
116Paulo André pela premiação de seus trabalhos na Agenda Acadêmica 2017. O professor
117Ualison deu os seguintes informes em nome do professor Marcelo Amaral: aprovação de dois
118trabalhos apresentados entre 24 e 26 de outubro no Congresso da ANPROTEC realizado no
119Rio; Aprovação de dois trabalhos aprovados para o Congresso Internacional de
120Empreendedorismo e Inovação que será em Santo André nos dias 13 e 14 de novembro;
121Aprovação de três trabalhos aprovados para o CASI, que será nos dias 30 de novembro e 01
122de dezembro em Petrópolis/RJ. O professor Marco Conejero parabenizou os professores
123premiados e a Comissão Organizadora da Agenda Acadêmica 2017 e o professor Ualison
124agradeceu ao professor Carlos pela atuação na referida comissão. O professor Murilo
125informou que estará participando do CASI/2017 e salientou que os docentes do VAD, em sua
126maioria, também participarão do Congresso. O professor Murilo informou que na última
127avaliação o PPGA obteve nota quatro da CAPES e agradeceu a todos os docentes que
128auxiliaram na criação e que participam do Programa. O professor Murilo ressaltou que o
129processo de credenciamento possui fluxo contínuo e que o programa está aberto a todos os
130docentes que desejarem participar. Como nada mais houve a tratar foi encerrada a reunião às
131quinze horas e dez minutos eu, Thamires Domingos Paredes Galantini, Secretária do
132Departamento, lavrei e assinei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos
133membros do Departamento presentes na reunião.
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_______________________________________
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_______________________________________
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