
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO 

ATA EM APROVAÇÃO 

ATA DA CENTéSIMA QUINQUAGéSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO(A) 
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAçãO EM ADMINISTRAçãO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 08/07/2016. 

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, foi realizada 

no(a) Sala Marcus Vinícius a Centésima Quinquagésima Terceira Sessão Ordinária do(a) 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do 

Espírito Santo - UFES, com a(s) presença(s) de Alfredo Rodrigues Leite da Silva (Presidente), 

Alexandre Reis Rosa, Anderson Soncini Pelissari, Annor da Silva Junior, Cesar Augusto Tureta 

de Morais, Franciely Morais Dias, Gelson Silva Junquilho, Leticia Dias Fantinel, Lucilaine 

Maria Pascuci, Marcia Prezotti Palassi, Monica de Fatima Bianco, Priscilla de Oliveira Martins 

da Silva, Rubens de Araujo Amam e Susane Petinelli Souza, com a(s) ausência(s) justificada(s) 

de Helio Zanquetto Filho e Teresa Cristina Janes Carneiro, e com a(s) ausência(s) de Eloisio 

Moulin de Souza. Havendo número legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente 

declarou aberta a sessão. INFORME I: Sucupira CAPES - O coordenador informou que o prazo 

para o Sucupira 2016 foi muito reduzido, para 15 de janeiro de 2017, e todos os dados devem ser 

fechados antes para que ele possa preencher os relatórios. Portanto, o coordenador solicitou: a) 

que já façam a atualização do lattes e, depois o mantenham atualizado, pois o fechamento dos 

dados ocorrerá na segunda quinzena de dezembro, antes das férias; b) informar por e-mail à 

secretaria a quais projetos de pesquisa e ou orientações as suas publicações devem ser 

vinculadas, pois o Sucupira solicita essa vinculação, o professor deve fazer isso agora e atualizar 

se novas publicações ocorrerem; c) enviar os seguintes dados para a identificação de coautor e de 

membros do projeto: BRASILEIRO - CPF, nível de titulação, ano, área de conhecimento, país e 

instituição de titulação; ESTRANGEIRO - data de nascimento, nacionalidade, e-mail, nível de 

titulação, ano, área de conhecimento, país e instituição de titulação. INFORME 2: Fechamento 

do sistema de notas do SAPPG - O coordenador informou que dia 13 de janeiro de 2017 é a data 

limite para lançamento de notas no SAPPG, dessa forma todos devem ficar atentos pois o 

sistema fechará para auditoria da CAPES. INFORME 3: Divulgação do processo seletivo do 

PPGAdm - O coordenador informou que iniciou a divulgação do processo seletivo do PPGAdm 

no CFA em Brasília, no CRA-ES, em outras instituições e na área de comunicação da UFES 

divulgando inclusive a data limite para inscrição na prova da Anpad, 16/08/2016. Ele solicitou o 

apoio de todos e destaca a importância de focar na questão das bolsas. INFORME 4: Férias do 

coordenador - O coordenador informou que vai interromper suas férias entre os dias 21 e 25 de 

julho, retornando para as férias no dia 26 para auxiliar no período de rematrícula e divulgação do 

processo seletivo. PAUTA 1: Aprovação de bancas de qualificação - Foram aprovadas as 

seguintes bancas de qualificação: aluno Bruno Luiz Américo - doutorado, no dia 05 de agosto de 

2016, com a seguinte banca examinadora: César Tureta (presidente), Letícia Fantinel (membro 

interno), Alfredo Rodrigues Leite da Silva (membro interno), Osvaldo Martins de Oliveira 

(membro externo) e Fagner Camiel (membro externo); aluno Emanuel das Chagas Sales - 

mestrado, no dia 10 de agosto de 2016, com a seguinte banca examinadora: Anderson Soncini 

Pelissari (presidente), Teresa Cristina Janes Carneiro (membro interno) e Emerson Wagner 
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Mainardes (membro externo). Decisão: Aprovado(a) por unanimidade . PAUTA 2: Solicitação 

de recursos para a edição V8 da revista Gestão & Conexões - A professora Letícia Fantinel 

solicitou o pagamento de R$ 2.588,70 (dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta 

centavos) para serviços de revisão, normalização e padronização para a 8" versão da revista 

Gestão 84, Conexões. A despesa será com recursos não PROAP. Decisão:  Aprovado(a) por 
unanimidade . PAUTA 3: Regra para o aluno estar apto a iniciar o recebimento de bolsa de 

estudos - O coordenador informou que tem sido comum alunos selecionados para obter bolsas 

só receberem essas bolsas no segundo semestre, mas no momento do recebimento este aluno já 

pode ter nota abaixo de 7, critério de manutenção de bolsas já concedidas, ou até com uma 

reprovação, enquanto outros alunos na lista de espera abaixo desse aluno não pode não ter esses 

problemas, não sendo justo contemplar alunos com pior desempenho em detrimento dos demais 

com melhor desempenho, além de outras implicações. Após discussão foi colocado em votação o 

encaminhamento de que para iniciar o recebimento da bolsa o aluno não pode ter obtido 

nenhuma nota abaixo de 7.0 ou a bolsa passará para o próximo da lista de espera . Decisão:  
Aprovado(a) por unanimidade . PAUTA 4: Relatório final de estágio docência (alunos: Katia 

Cyrlene Vasconcelos e Adonai José Lacruz) - A aluna Katia Cyrlene cumpriu o estágio docente 

I, no semestre 2015/2 na disciplina Tópicos especiais em gestão de pessoas, com carga horária de 

60h, sob a supervisão da professora Priscilla Martins. O aluno Adonai Lacruz cumpriu o estágio 

docência I, no semestre 2016/1, na disciplina Tópicos Avançados 1 em organizações e sistemas, 

sob a supervisão do professor Alexandre Reis. Decisão:  Aprovado(a) por unanimidade . PAUTA 
5: Mudança de orientação do aluno Gustavo Debortoli - O coordenador informou que o referido 

aluno se interessou pela abordagem estudada pelo professor César Tureta e já conversou com o 

professor que concordou em orientar o aluno. Foi colocado em votação o encaminhamento de 

que o professor César Tureta passe a orientar o aluno. Decisão:  Aprovado(a) por unanimidade . 

PAUTA 6: Solicitação de recursos (diárias e inscrição) para a professora Mônica Bianco 

participar de Congresso na França - A professora Mônica Bianco solicitou diárias e inscrição 

para participar de congresso na cidade de Aix en Provence, na França, no período de 29 a 31 de 

agosto de 2016. O coordenador informou que o pedido da professora será ajustado aos limites de 

valores e diárias da resolução do PPGAdm sobre solicitação de recurso disponível na página do 

PPGADM e colocou a solicitação em votação. Decisão:  Aprovado(a) por unanimidade . 

PAUTA 7: Solicitação de ingresso como colaboradora da professora Ana Paula Paes de Paula - 

O professor Anderson Pelissari leu seu relato sobre a solicitação da referida professora e 

verificou que sua pontuação nos últimos três anos atendem os critérios defmidos pelo Colegiado 

do PPGAdm, sendo assim favorável ao ingresso da professora Ana Paula Paes de Paula como 

colaboradora no PPGAdm, especificamente na linha Organizações e Trabalho. Relator(a):  
Anderson Soncini Pelissari. Decisão:  Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 8: Solicitação de 

regime domiciliar (aluna: Jéssica Batista) - Após discussão foi colocado em votação o prazo 

limite de 45 dias para os casos de solicitação de regime domiciliar, sendo que a definição do 

prazo segue o que foi solicitado no atestado médico, mas não pode superar esse prazo limite. 

Decisão:  Aprovado(a) por unanimidade . PAUTA 9: Número de rnestrandos em uma mesma 

turma de graduação para fazer a disciplina Didática do Ensino em Administração - O 

coordenador informou que não há uma definição sobre a quantidade de alunos do mestrado que 

podem fazer o estágio docência em uma mesma disciplina. Porém, com a mudança no formato e 
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o aumento no número de estagiários, passou a existir muitas demandas sobre essa questão. Após 
discussão foi colocado em votação o encaminhamento de que o limite será de 02 (dois) alunos do 
mestrado por disciplina. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade .Nada mais havendo a tratar, 
o(a) Senhor(a) Presidente agradeceu a presença e declarou encerrada a sessão, e eu, Adriana 
Barbosa Goncalves, Secretário(a) do(a) Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Administração, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos 
presentes. Vitória/ES, 08 de julho de 2016 

Lucilaine Maria Pascuci 
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