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1No sétimo dia do mês de dezembro de 2017, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se
2ordinariamente, na sala 215-B, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), os integrantes
3do Departamento de Administração (VAD). Estiveram presentes os seguintes professores, em
4ordem alfabética: André Ferreira, Carlos José Vieira Martins, Ilton Curty Leal Júnior, Lúcio
5Pereira de Andrade, Luís Henrique Abegão, Marcelo Gonçalves do Amaral, Márcio Moutinho
6Abdalla, Marco Antônio Conejero, Pauli Adriano de Almada Garcia, Paulo André Dias Jácome,
7Pítias Teodoro Lacerda e Ualison Rébula de Oliveira. Estava presente também o professor José
8Ricardo Maia de Siqueira pertencente ao quadro da UFRJ, que está cedido temporariamente ao
9VAD. Os professores Elaine Ribeiro Sigette, Luiz Carlos Rodrigues, Murilo Alvarenga Oliveira,
10Ricardo César da Silva Guabiroba, Terezinha Maria F. Benevides Lobianco e Vanessa da Silva
11Garcia justificaram suas ausências antecipadamente. Os professores Gustavo da Silva Motta e
12Ricardo Thielmann encontravam-se em período de férias. A professora Érika Burkowski estava
13em sala de aula no período da reunião. O professor Fábio Mayrinck faltou. Sobre o Item 1 da
14pauta “Aprovação de Ata”, foi aprovada por unanimidade a Ata da 117ª reunião ordinária,
15realizada em 09 de novembro de 2017. Sobre o Item 2 da pauta “Aprovação de Projetos”, o
16professor Marco Conejero solicitou a aprovação de sua participação nos seguintes projetos de
17pesquisa: a) Análise da competitividade do sistema agroindustrial do leite no Maranhão:
18perspectivas para a constituição de um APL, o referido projeto será desenvolvido em parceria com
19a UFMA e possui como objetivo avaliar a competitividade do sistema agroindustrial do leite no
20Sul e Oeste do Maranhão, frente à formação de um APL; b) A Competitividade da Agroindústria
21de Orgânicos no Interior do Rio de Janeiro que visará estudar a competitividade da agroindústria
22de orgânicos no interior do Rio de Janeiro e de maneira indireta fomentar os arranjos produtivos
23regionais entre essas agroindústrias e os produtores de orgânicos. Em seguida, o professor Ualison
24Rébula solicitou a aprovação de seus projetos de pesquisa intitulados “Análise das ferramentas
25preconizadas como fortemente aplicáveis pela Norma ISO 31010: Um Estudo da Aplicabilidade
26dessas ferramentas no gerenciamento de riscos em cadeia de suprimentos” e “Análise dos
27impactos da utilização do Modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) no gerenciamento
28de riscos da cadeia de suprimentos” que possuem como objetivos analisar se as ferramentas
29classificadas como fortemente aplicáveis pela norma ISO 31010, são, de fato, fortemente
30aplicáveis para o Gerenciamento de Riscos nas cadeias de suprimentos e analisar aspectos do
31Modelo SCOR (Modelo de Referência em Operações da Cadeia de Suprimentos) que auxiliem o
32gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos, respectivamente, o professor informou que os
33referidos projetos já estão em execução desde o dia 02/01/2017. O professor Pauli Garcia
34apresentou o seu projeto de pesquisa intitulado "Desenvolvimento e integração de modelos de
35testes acelerados, confiabilidade humana e complexidade em projetos de construção de poços"e
36informou que o projeto é uma continuidade da parceria que vem desenvolvendo com a Petrobrás,
37que conta com a participação de docentes de outros departamentos e que tem a pretensão de
38contratar quatro bolsistas, o professor informou ainda que o período de duração está previsto para
39cinco anos e que as atividades estão previstas para terem início em abril de 2018. O professor
40Paulo André Dias Jácome solicitou autorização para desenvolver no ano de 2018 seu projeto de
41extensão de “Ensino da Matemática Básica”, o professor ressaltou que já vem desenvolvendo o
42projeto há dois anos e que já alcançou cerca de 200 alunos inscritos . O professor Lúcio Andrade
43solicitou a aprovação para desenvolver no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018 o
44seu projeto de extensão intitulado "Administração para Proteção Animal"que possui o objetivo de
45a aplicação, desenvolvimento e assessoria para utilização de ferramentas administrativas e
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46tecnológicas, a fim de otimizar os recursos de uma entidade com fins não econômicos que se
47dedica à proteção animal. O professor Lúcio também solicitou aprovação para dar continuidade ao
48projeto de extensão “MOODLE Institucional ICHS” durante o período de 01/02/2018 a
4922/12/2018, o referido projeto objetiva a divulgação e utilização da plataforma MOODLE pelos
50professores e alunos do departamento, como ferramenta de comunicação e suporte a atividades
51colaborativas, baseada na web, no âmbito de projetos de ensino, pesquisa e extensão. A plenária
52aprovou todas as solicitações e projetos por unanimidade. Sobre o Item 3 da pauta, “Abertura,
53definição de área e banca de Seleção Simplificada (Substituto Direção)”, o professor Ualison
54informou que devido a proximidade do fim do contrato da atual professora substituta, será
55necessário realizar nova seleção simplificada para a contratação de novo docente para ocupar a
56vaga oriunda do mandato do professor Marcelo na Direção do ICHS. Em seguida, apresentou
57um levantamento de informações que indicou que as disciplinas que mais carecem de
58docentes atualmente são Métodos Quantitativos I e II, Estatística, Matemática Financeira e
59Metodologia. Tendo em vista tal informação, o professor sugeriu que a seleção seja realizada
60com o título “Métodos Quantitativos, Matemática Financeira e Metodologia” e que a titulação
61exigida seja a graduação, dessa forma será possível englobar todas as disciplinas citadas. O
62professor Ualison informou que a pretensão inicial é realizar o processo seletivo no mês de
63janeiro de 2018 e indagou quais docentes teriam interesse em compor a banca examinadora,
64os professores Pauli Garcia, Pítias Teodoro e Vanessa Garcia se prontificaram a participar
65como titulares e o professor Paulo André como suplente. O professor Ualison ressaltou que
66podem ocorrer imprevistos ou a não existência de candidatos e sugeriu que caso não seja
67possível a realização em janeiro, a seleção seja realizada no mês de fevereiro de 2018, nesse
68caso a banca examinadora será composta pelos professores Ualison Rébula, Paulo André Dias
69Jácome e Marco Antônio Conejero como titulares e professor Pítias Teodoro como suplente. O
70Chefe de Departamento solicitou a deliberação da plenária sobre a realização da seleção
71simplificada que a aprovou por unanimidade. Sobre o Item 4 da pauta “Conclusão do
72Mapeamento de atividades administrativas realizadas pelos professores do VAD”, o
73professor Ualison informou que as alterações e inclusões solicitadas pelos docentes estavam
74sendo recebidas e que serão inseridas no mapeamento de atividades, o professor ressaltou que
75o objetivo é distribuir as atividades administrativas de forma mais igualitária entre os docentes
76e proporcionar uma visão mais ampla, possibilitando assim analisar previamente o que está
77sendo executado por cada docente e realizar uma indicação prévia para as atividades,
78baseando-se nas informações do mapeamento e propôs que apenas as atividades no âmbito
79institucional, interdepartamental e departamental que visem atender os interesses do VAD e
80do ICHS fossem computadas, a plenária aprovou a proposta por unanimidade. Sobre o Item 5
81da pauta “Indicação de Professor do VAD para compor o colegiado de unidade ICHS” , o
82professor Ualison informou que a Direção do ICHS havia solicitado a indicação de quatro
83docentes (dois titulares e dois suplentes) do VAD para comporem chapa que concorrerá ao
84colegiado de unidade, os professores Ualison Rébula e Ricardo Thielmann se propuseram a
85participar nas posições de titular e suplente, respectivamente e os docentes Ilton Curty e Luís
86Abegão concordaram em definir posteriormente qual a posição que irão ocupar, já que ambos
87estavam pleiteando ocupar a posição de titular. A plenária aprovou por unanimidade as
88participações. Sobre o Item 6 da pauta “Indicação de docente para a Comissão Eleitoral do
89Colegiado do ICHS”, o professor Ualison informou que a Direção do ICHS havia solicitado a
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90indicação de um docente do VAD para compor a comissão para a consulta eleitoral do
91colegiado de unidade, que será realizada no próximo ano, e indagou se algum docente teria
92interesse em participar, o professor Paulo André manifestou interesse e sua participação foi
93aprovada por unanimidade pela plenária. Sobre o Item 7 da pauta “Horários 2018/1”, o
94Chefe de Departamento informou que o horário do primeiro semestre de 2018 já está
95praticamente finalizado, que o rodízio dos dias semanais dos docentes continua sendo
96aplicado, conforme deliberado anteriormente e que caso algum docente seja solicitado por
97outros departamentos, cabe aos chefes definirem os horários entre si. O professor Ualison
98informou ainda que após conferência final irá enviar o quadro de horários 2018/1 aos
99professores para ciência. Sobre o Item 8 da pauta “Processo de redistribuição do professor
100José Ricardo”, o professor Ualison informou que conforme deliberado na última reunião
101ordinária foi expedido o Memorando VAD nº 021/2017 para justificar o interesse pela
102redistribuição e indicar a área de conhecimento que o docente deverá atuar, que ficou definida
103como “Administração Financeira, Mercados de Capitais e Investimentos Sustentáveis”, o
104professor informou ainda que o referido documento foi anexado ao processo nº
10523069.072675/2016-37 e encaminhado à CPD. O professor José Ricardo relatou não ter
106ficado satisfeito com a área indicada, pois acredita que a mesma não apresenta caráter de
107excepcionalidade. O professor Ualison ressaltou que a área de conhecimento foi definida após
108a análise e consenso dos docentes da área de finanças e acredita que tenha sido uma boa
109indicação, já que representa a área demandada pelo Departamento. Sobre o Item 9 da pauta
110“Informes do Departamento”, o professor Ualison informou que não haverá reuniões nos
111meses de janeiro e fevereiro de 2018 e que poderão ser realizadas reuniões em caráter
112extraordinário, caso surjam demandas em caráter de urgência. Sobre o Item 10 da pauta
113“Assuntos Gerais”, o professor Marco Conejero informou que no dia 12/12/2017 estará
114participando de banca de mestrado na ESPM. O professor José Ricardo informou que está
115impossibilitado de realizar a marcação de férias no sistema SIGAC e solicitou auxilio da
116plenária para a resolução do problema. O professor Luís Abegão informou que a realização do
117Festival de Economia Solidária teve um balanço positivo e que em paralelo ao Festival
118também está desenvolvendo uma política pública municipal para a economia solidária. O
119professor Pítias relatou que vem tendo problemas ao acessar o sistema GLPI e solicitou que
120todos se atentassem se estão devidamente cadastrados para evitar problemas com o
121ensalamento no próximo semestre. O professor Carlos Vieira informou que no dia 11/12/2017
122se encerra o prazo para submissão de projetos de monitoria, o professor informou também que
123foi convidado a compor a comissão de avaliação de monitoria de outros departamentos. O
124professor André Ferreira informou que no período de 22 a 24/03/2018 participará da LAEMOS
125Conference 2018 que será realizada em Buenos Aires – Argentina. Como nada mais houve a tratar
126foi encerrada a reunião às dezesseis horas e eu, Thamires Domingos Paredes Galantini,
127Secretária do Departamento, lavrei e assinei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será
128assinada pelos membros do Departamento presentes na reunião.
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