MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REUNIÃO
ATA DE REUNIÃO Nº 12/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PPGA
REALIZADA EM 28/09/2020

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quinze horas, realizou-se por meio de
videoconferência pelo ZOOM Cloud Mee ngs, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência da Coordenadora,
Profa. Dra. Mariluce Paes de Souza, que presidiu a sessão; e dos seguintes conselheiros: ViceCoordenadora, Profa. Dra. Carolina Yukari V. Watanabe; o Ex-Coordenador e Coordenador da Linha de
Pesquisa I, Prof. Dr. Carlos André da Silva Müller; o Coordenador da Linha de Pesquisa II, Prof.
Dr. Dércio Bernardes de Souza; o Representante dos Docentes, Prof. Dr. Fábio Rogério de Morais; a
Representante dos Egressos, Me. Andre Luiz de Souza Freitas; o Representante dos
Discentes, Fernando Hungaro Lemes Gonçalves. Constatada a existência de quórum, a Presidente
saudou os par cipantes e declarou aberta a reunião, passando a tratar dos seguintes assuntos: 1)
INFORMES. a) Retorno às aulas – uma abstenção com trancamento e normalidade. b) A vidades
Coleta Sucupira – Planilha docentes Complementação, autoavaliação e posicionamento impacto e
Ajustes 2017, 2018 e 20p19; Cronograma de reuniões individuais com docentes e demonstração
esta s ca de resultados. c) Mudanças na secretaria do PPGA. A Presidente informou que por
solicitação o técnico foi removido da secretária do programa, que a coordenação está aguardando a
subs tuição do servidor. Aproveita para registrar os agradecimentos pelos serviços prestados ao
PPGA. d) Projetos subme dos edital 001/PPSUS/FAPERO- parabenizamos e agradecemos a todos
os docentes que lideraram a proposta. Dando prosseguimento aos itens da pauta; 2) Homologar
seleção de representante dos egressos e posse ao eleito - a Presidente discorreu sobre o processo
de eleição, informando que o Mestre André Luiz de Souza Freitas foi eleito e colocou à consideração
do colegiado a homologação do processo. DECISÃO. Aprovado por unanimidade, passando-se a posse
ao novo conselheiro, dado boas vindas e agradecendo pela presença e par cipação nessa reunião; 3)
Trancamento de Curso – Discorrido sobre a solicitação, jus ﬁca va e a previsão regimental de
trancamento do Curso de Administração do PPGA, após algumas considerações. DECISÃO. Aprovado
por unanimidade; 4) Retomada e re ﬁcações do processo sele vo para turma 2020 – a Presidente
apresentou o parecer da Comissão do Processo Sele vo e o cronograma sugerido, como também a
minuta do edital nº 002/PPGMAD/NUCSA/UNIR/2020, constante do Processo nº
999553471.000069/2019-36 denominado RETOMADA E RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA
INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO – TURMA Após
2020.
considerações sobre o parecer, cronograma e edital, por precaução, para atender os critérios de
segurança de prevenção ao contágio do Coronavírus, deram a seguinte redação aos itens 10.1. “O
candidato aprovado dentro do número de vagas no processo sele vo deste Edital, conforme resultado
ﬁnal, terá a sua pré-matrícula no SIGAA, efetuada pela Coordenação do PPGMAD, entre os dias 21 a
23/12/2020”; e o item 10.2 “A apresentação dos comprovantes originais inserido no SIGAA no ato de
inscrição para segunda etapa, conforme item 5.2, para efe vação da matrícula, será realizada em
período que constará do calendário do Programa. A documentação será auten cada
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eletronicamente por servidor da UNIR, no momento da matrícula”. Ainda sobre a retomada e
re ﬁcação do processo sele vo, o colegiado solicitou ampla divulgação e que, além dos sites do PPGA
e da UNIR, seja solicitado à ASCOM inserção em site de notícias. 5) Ad Referendum sobre a aplicação
da segunda parcela dos recursos PROAP-2020 – A presidente informou que em função do
atendimento ao prazo estabelecido pela Propesq aprovou ad referendum a planilha de aplicação.
D ECI SÃO. Aprovado por unanimidade pelo colegiado. 6) Credenciamento novos docentes e
designação de disciplinas – Considerando o credenciamento dos professores Erasmo Carvalho e
Haroldo Medeiros a Presidente propôs oferecê-los o compar lhamento das disciplinas Tópicos
Especiais em Administração Pública e Polí cas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, ministradas
pelo Prof. Osmar Siena e Mariluce Paes, respec vamente. DECISÃO. A proposta foi aprovada por
unanimidade. Foi informado que com que esta aprovação os docentes serão cadastrados na
Plataforma Sucupira. 7) Minuta Polí ca de Pós-Graduação da UNIR, informado aos presentes que a
PROPESq havia disponibilizado a minuta para apreciação do colegiado, no entanto, em função do
tempo e da importância de leitura mais criteriosa para emi r opinião, foi consenso entre os
conselheiros que estes fariam a leitura e apontariam no texto suas contribuições e devolveriam à
Coordenação, até o dia 02.10.2020 às 12:00h, para que seja feito o relatório com a posição do PPGA e
enviado à PROPESq. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião,
da qual, para constar, eu, Dércio Bernardes de Souza, membro deste colegiado, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
Documento assinado eletronicamente por MARILUCE PAES DE SOUZA, Coordenador(a), em
28/09/2020, às 23:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANDRE DA SILVA MULLER, Docente, em
28/09/2020, às 23:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FABIO ROGERIO DE MORAIS, Docente, em
29/09/2020, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CAROLINA YUKARI VELUDO WATANABE, Docente,
em 29/09/2020, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por DERCIO BERNARDES DE SOUZA, Docente, em
29/09/2020, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0504293 e o código CRC C687BD2E.
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