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Em vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois, os membros do Colegiado do Mestrado 1 

Profissional em Administração do Programa de Pós-Graduação em Administração, do 2 

ICHS/UFF/VR, reuniram-se ordinariamente, através de videoconferência às 14h00, para a 3 

realização da octogésima segunda reunião ordinária do Colegiado. Dentre os membros, 4 

participaram, em ordem alfabética, os seguintes professores: André Ferreira, Júlio Cesar 5 

Andrade de Abreu, Marcelo Gonçalves do Amaral e Márcio Moutinho Abdalla. Os professores 6 

Raphael Jonathas da Costa Lima e Ualison Rébula de Oliveira justificaram suas ausências 7 

antecipadamente. O Coordenador, professor Márcio Abdalla, iniciou a reunião destacando os 8 

pontos da pauta: 1) Aprovação da ata da reunião anterior do dia 24/01/2022; 2) Aprovação 9 

de banca de qualificação; 3) Homologação de resultado de banca de qualificação; 4) 10 

Formação de Comissão para avaliação de processo de reconhecimento de diploma; 5) 11 

Planejamento do retorno presencial das atividades do MPA; 6) Proposta de discussão sobre 12 

a oferta de vagas em 2023; 7) Informes da Coordenação e 8) Assuntos gerais. Ponto 1 – 13 

Aprovação da ata da reunião anterior: foi aprovada por unanimidade a Ata da 81ª Reunião, 14 

realizada no dia 24/01/2022. Ponto 2 - Aprovação de banca de qualificação: foi submetida 15 

a análise e deliberação da plenária a realização da banca de qualificação do aluno Fabrício 16 

Tavares de Faria, pertencente a Turma do IF Sudeste e orientado pelo Prof. André Ferreira. 17 

A proposição de composição da banca foi a seguinte: André Ferreira (Orientador – UFF) e 18 

Murilo Alvarenga Oliveira (Membro Interno – UFF). A referida banca será realizada no dia 23 19 

de fevereiro de 2022 e foi aprovada por unanimidade.  Ponto 3 - Homologação de Resultado 20 

de banca de qualificação: foi submetida a análise e deliberação da plenária o resultado da 21 

banca de qualificação do aluno Luiz Carlos Friães da Silva Junior, pertencente a Turma do IF 22 

Sudeste e orientado pelo Prof. Ilton Curty. O aluno foi aprovado sem restrições e o resultado 23 

foi homologado por unanimidade. Ponto 4 - Formação de Comissão para avaliação de 24 

processo de reconhecimento de diploma: o Coordenador informou ter recebido, através 25 

da Plataforma Carolina Bori, solicitação de reconhecimento de diploma de Gisele Borges de 26 

Faria Souza da Silva (processo 00572.4.38439/02-2022) e solicitou aprovação para a criação 27 

de Comissão para análise da solicitação e elaboração do parecer. Então, ficou definido que 28 

a Comissão será composta pelos professores Márcio Moutinho Abdalla, André Ferreira e 29 

Murilo Alvarenga. A comissão foi aprovada por unanimidade pela plenária. Ponto 5 – 30 

Planejamento do retorno presencial das atividades do MPA: o professor Márcio informou 31 

que há uma Resolução elaborada pela PROPPI, a ser aprovada pelo CEPEx, que instrui o 32 

retorno às atividades presenciais nos PPG’s. Após breve discussão sobre o tema, ficou 33 

definido que o PPGA seguirá a orientação fornecida pela Resolução, que prevê que 50% das 34 

atividades do programa deverão ser presenciais e que 50% poderão ser mediadas por 35 

tecnologia. Neste sentido, será necessário realizar um levantamento para verificar se há 36 

docentes, discentes e candidatos pertencentes aos grupos de risco da COVID-19 e 37 

impossibilitados para o retorno presencial. Ficou definido ainda que os docentes que 38 

ministrarão as aulas remotamente na graduação deverão seguir o mesmo padrão no 39 

MPA/PPGA. Por fim, foi deliberado que após a finalização do levantamento será realizado o 40 

planejamento para o retorno presencial. Ponto 6 – Proposta de discussão sobre a oferta 41 

de vagas em 2023: o professor Márcio salientou ser importante já começar a se pensar nas 42 

vagas que serão ofertadas no ano de 2023. Ponto 7 – Informes da Coordenação: o 43 

professor Márcio informou os seguintes itens: a) Coleta Capes – a coleta referente ao ano de 44 

2021 foi dividida em dois momentos, o primeiro abarcará as informações sobre os dados 45 

cadastrais do programa; os docentes; os discentes e os trabalhos de conclusão, o prazo para 46 
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envio das informações vai até o dia 31/03/2022. Já no segundo momento serão coletadas as 47 

informações sobre projetos e linhas de pesquisa, disciplinas e 48 

produção intelectual, de avaliação, o prazo para envio das informações vai até o dia 49 

31/03/2023. Neste sentido, a captação das informações para o primeiro momento da coleta 50 

já estão em andamento; b) Andamento dos processos seletivos – continua em negociação 51 

com diferentes instituições, ressaltou que o período para inscrições no processo seletivo da 52 

UFMT está aberto e informou ter realizado, juntamente com o Prof. André, live para 53 

apresentar o programa aos potenciais candidatos; c) XIV CASI - salientou que o período para 54 

submissões de trabalho para o CASI estará aberto até o dia 08/03/2022. Ponto 8 – Assuntos 55 

Gerais: o professor Marcelo informou que a edição de janeiro da RASI foi publicada, que a 56 

elaboração da edição de maio já está em andamento e que está em tratativa com a ABEIN 57 

para a elaboração de uma nova edição especial. Informou ainda que a RASI tem tido um bom 58 

número de acessos, que recentemente foi realizada uma reunião com os editores e que todos 59 

estão confortáveis com suas cargas de trabalho.  Sem mais a ser tratado, deu-se por 60 

encerrada a reunião às 15h00m e eu, Thamires D. Paredes, Assistente em Administração, 61 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada digitalmente por todos os 62 

membros presentes do Colegiado. 63 

 

  

 

__________________________                ______________________________                 

              André Ferreira                                     Marcelo Gonçalves do Amaral  

 

               

 

____________________________                 ___________________________ 

   Júlio Cesar Andrade de Abreu                              Márcio Moutinho Abdalla                                                 

                                                                                        (Coordenador)                                                        
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