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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09.07.2019

 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia nove de julho do ano de dois mil e dezenove, atendendo a
convocação prévia, reuniram-se na sala 109, Bloco 1 K, no Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas, Câmpus José
Ribeiro Filho, Porto Velho – RO, o Conselho do Departamento Acadêmico de Administração, sob a
Presidência do Professor Dércio Bernardes de Souza, e dos seguintes conselheiros: Professora Denise
Andrade; Professor Fábio Rogério de Morais; Professor Francisco Cordeiro Junior; Professora Mariluce Paes
de Souza; Professora Rosalia Maria Passos da Silva; Professor Theophilo Alves de Souza Filho; representante
discente Luiza Maria Rego Ferreira. Constatada a existência de quórum, o Presidente do Conselho, Professor
Dércio Bernardes de Souza, saudou a todos os presentes, declarou aberta à sessão, e passou a tratar dos
itens da pauta: 1) Informes Gerais da Presidência: o professor Dércio Bernardes de Souza informou: a) o
prazo máximo de notas e frequência no SIGAA pelos professores referentes ao primeiro semestre de 2019
termina em 17/07/2019; b) o professor Haroldo de Sá Medeiros estará de férias no período de 08/07 a
17/07/2019; 2) Informes docentes: a) o colegiado permi�u que o professor Haroldo de Sá Medeiros
informasse os presentes sobre o teor da Resolução 74 de 28 de junho de 2019, referente ao estabelecimento
de normas para cobrança e isençao de taxas pela UNIR e revogação da Resolução 138/CONSAD/2017; a
aprovação de Resolução no CONSEA em reunião realizada no dia 10/04/2019, que ainda será publicada, que
regulamenta a carga horária total dos cursos (duração) e carga horária de sala de aula dos professores; o PDI
2019-2024 da UNIR já aprovado nas instâncias superiores; foi reformulado a Comissão de Extensão do
NUCSA, sendo man�do os representantes do departamento na Comissão; b) o professor Fábio Rogério de
Morais informou que estará de férias no período de 16/07 a 30/07/2019; c) o professor Theophilo Alves de
Souza Filho e Mariluce Paes de Souza par�ciparão do SOBER, no período de 19 a 26 de julho, para
apresentação de três trabalhos cien�ficos; d) a professora Sandra da Cruz Garcia do Espirito Santo Aguiar
teve que suspender  5 dias de suas férias em janeiro de 2019 para assumir a Chefia do Departamento, e irá
gozar esse período a par�r de 07/10/2019; e) a professora Mariluce Paes de Souza informou que estará
par�cipando no período de 27 de julho a 01 de agosto em Curi�ba de reunião da coordenação de area dos
programas de pós-graduação sobre a nova ficha de avaliação da CAPES; 3) Processo SEI
99955844.000056/2019-20. Assunto: projeto de extensão “Oficina GEITEC de Empreendedorismo para a
inovação social e Sustentabilidade”. Interessado: Flávio de São Pedro Filho. Relator: Fábio Rogério de Morais.
O assunto foi posto em discussão e deliberação. PARECER: aprovado; 4) Processo SEI
999055844.000061/2019-97. Assunto: projeto de extensão “14° Jornada Cien�fica CEDSA”. Interessado:
Haroldo de Sá Medeiros. Relatora: Denise Andrade. O assunto foi posto em discussão e deliberação.
PARECER: aprovado; 5) Processo SEI 999055844.000064/2019-21. Assunto: projeto de extensão “Semana do
Administrador da Universidade Federal de Rondônia 2019”. Interessado: Departamento Acadêmico de
Administração. Relatora: Denise Andrade. O assunto foi posto em discussão e deliberação. PARECER:
aprovado; 6) Processo SEI 999055844.000065/2019-75. Assunto: progressão funcional docente de Dércio
Bernardes de Souza. Relatora: Denise Andrade. O assunto foi posto em discussão e deliberação. PARECER:
aprovado; 7) Assuntos discentes: a representante discente Luiza Maria Rego Ferreira apresentou as
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dificuldades que os alunos do primeiro período �veram em relação as disciplinas que foram ministradas. O
assunto foi posto em discussão com os presentes. O colegiado deliberou para que o NDE promova a cada
início de semestre um evento para apresentação de estratégias de ensino para cada disciplina a ser ofertada
no semestre; as turmas devem conversar com os professores e o departamento após o primeior mês de aula
para avaliar o desenvolvimento da disciplina;  8) Inclusão de pauta: a) o professor Fábio Rogério de Morais
apresentou demanda do processo de ins�tucionalização da Empresa Júnior, em que “§ 1º O Departamento
deverá indicar uma Comissão Gestora das Empresas Juniores (CGEJr) com no mínimo 3 (três) servidores,
registrados em ata de reunião ordinária, com a finalidade de realizar análise, avaliação, acompanhamento,
qualificação e monitoramento das a�vidades das Empresas Juniores (Resolução nº 530/CONSEA, de 11 de
Julho de 2018, que dispõe sobre a Ins�tucionalização das Empresas Juniores como a�vidade de extensão
acadêmica na Fundação Universidade Federal de Rondônia nos termos da Lei nº 13.267 de 6 de abril de
2016)”. O assunto foi posto em discussão e o colegiado deliberou pela indicação dos professores Carlos
André da Silva Muller, Haroldo de Sá Medeiros, Sandra da Cruz Garcia do Espirito Santo Aguiar; b) indicação
de professor a para a disciplina DAA00578 - Elaboração e Gestão de Projetos (80h) para subs�tuir a docente
Clésia Maria de Oliveira, que apresentou licença para tratamento saúde de saúde, por 180 (cento e oitenta)
dias, a par�r de 24/06/2019. O colegiado deliberou pela indicação do professor Fábio Rogério de Morais para
assumir a disciplina nas quartas-feiras. A disciplina de Gestão de Agronegócios será ofertada nas segundas-
feiras; c) cronograma de defesas de TCC do Curso de Administração Pública, modalidade a distância. O
professor Haroldo de Sá Medeiros irá para as defesas do polo de Nova Mamoré, o professor Fábio Rogério de
Morais para o polo de Ariquemes e autorização para dirigir carro oficial da UNIR, e as professoras Gleimiria
da Costa da Silva e Denise Andrade ficaram nos polos de Nova Mamoré e Ariquemes. As viagens ocorrerão
no mês de julho de 2019. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho do Departamento
Acadêmico de Administração, Professor Dércio Bernardes de Souza, encerrou a reunião, foi lavrada a ata, que
após lida e aprovada foi assinada por mim e pelos demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por FABIO ROGERIO DE MORAIS, Docente, em 09/07/2019, às
19:33, 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 ROSALIA MARIA PASSOS DA SILVA, Docente, em 09/07/2019,
às 19:33, 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 DENISE ANDRADE, Docente, em 09/07/2019, às 19:34,
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 FRANCISCO CORDEIRO JUNIOR, Docente, em 09/07/2019, às
19:34, 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 MARILUCE PAES DE SOUZA, Docente, em 09/07/2019, às
19:36, 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 THEOPHILO ALVES DE SOUZA FILHO, Docente, em
09/07/2019, às 19:38, 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, Chefe de Departamento, em
09/07/2019, às 19:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
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nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiza Maria Rego Ferreira, Usuário Externo, em 09/07/2019,
às 19:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0176073 e o código CRC 5DADE103.

Referência: Processo nº 99955844.000032/2019-71 SEI nº 0176073
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