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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17.12.2019

 

Às quinze horas do dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e dezenove, atendendo a convocação
prévia, reuniram-se no Auditório Claudimir Ca�ari, 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: Professor Fábio Rogério
de Morais; Professor Flávio de São Pedro Filho; Professor Francisco Cordeiro Junior; Professora Mariluce Paes
de Souza; Professora Rosalia Maria Passos da Silva; Professora Sandra da Cruz Garcia do Espirito Santo
Aguiar; Professor Theophilo Alves de Souza Filho; Professor Wander Pereira de Souza; representante discente
Luiza Maria Rego Ferreira. Os professores Carlos André da Silva Müller e Osmar Siena jus�ficaram ausência
por estarem par�cipando de a�vidades de projeto de pesquisa. 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: a) foi dado ciência aos
conselheiros sobre o Processo nº 999119568.000129/2019-25, Ação Civil Pública MPF/PRRO/1º O�cio que
ao recomendar alterações no anexo da Resolução 523 Consea/2018,  ques�ona a não oferta de vagas ociosas
no Ves�bulinho de alguns cursos. O chefe de Departamento despachou no processo informando que as
vagas não foram ofertadas considerando a falta de estrutura e professores para receber os alunos
excedentes no primeiro semestre de 2020; b)  foi informado que o calendário acadêmico de 2020 já está
disponível na página da UNIR; o primeiro semestre tem início em 10/02/2020 e término em 10/07/2020; o
segundo semestre com início em 27/07/2020 e término em 18/12/2020; o Departamento recebeu e-mail
informando que as férias dos docentes devem ser no período de 01/01/2020 a 09/02/2020 (40 dias) e
11/07/2020 a 26/07/2020 (16 dias); o prazo máximo para o registro de notas e frequências no SIGAA
(Consolidação), pelos professores é 27/12/2019; c) foi realizado no período de 09/12 a 13/12 as defesas de
monografias do Curso de Administração; d) foi informado o teor do Processo nº 999055347.000041/2019-
27 para implantação do regime de trabalho de trinta horas para os técnicos do Núcleo de Ciências Sociais
Aplicadas; e) foi informado que a par�r do dia 02/01/2020 a UNIR passa a adotar o ponto eletrônico (via
SIGRH) para os servidores técnicos; f) foi informado que a par�r do dia 30/12 o professor Dércio Bernardes
de Souza estará de férias, e nesse período o professor Haroldo de Sá Medeiros estará respondendo pelo
Departamento Acadêmico de Administração; g) foi repassado o convite para o jantar (por adesão) de
confraternização de fim de semestre aos professores, que será no dia 18/12 as 19h na Casa do Tambaqui; 2)
informes docentes: a) o professor Flávio de São Pedro Filho informou do credenciamento da servidora
Josiflânia Gonçalves de Fiqueiredo da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer SEJUCEL para
par�cipar como voluntária do GEITEC; informou do processo de internacionalização do GEITEC, com os
pesquisadores Prof. Dr. Tapas Pal, Professora Dra. Jayashree Pa�l-Dake, Prof. Dr. Mario CARRASSI, Prof. Dr.
Mohd Azam Khan; b) a professora Mariluce Paes de Souza defenderá Memorial Descri�vo na quarta-feira dia
18/12 para concurso de professora Titular; 3) Falta de professores para as disciplinas DAA00903
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Fundamentos do Mercado de Trabalho (40h) e DAA00902 Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena (80h). DECISÃO: o colegiado deliberou que a disciplina de Fundamentos de Mercado de Trabalho
será ministrada pela professora Mariluce Paes de Souza, o professor Theophilo Alves de Souza Filho
ministrará a disciplina de Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e o professor Fábio Rogério
de Morais ministrará a disciplina de Introdução a Teoria Organizacional; o professor Osmar Siena assumirá a
disciplina de Administração Pública; 4) Horário das disciplinas e banco de horas dos docentes para o
semestre 2020.1. DECISÃO: foi deliberado que os professores deverão informar ao departamento disciplinas
que forem ministar em outros cursos; o professor Francisco Cordeiro Junior assumirá a disciplina de
Simulação Estratégica; 5) Distribuição de orientações de monografias para o ano le�vo de 2020. DECISÃO:
o colegiado deliberou que os docentes devem ter no mínimo 01 orientação por ano e no máximo 03;
poderão ter acrescimo em casos excepcionais; será feito reunião extraordinária no início do semestre para as
distribuições de orientações; 6) Prazo de divulgação do Edital, pelo Departamento, para a seleção de novos
monitores: 28/02/2020. DECISÃO: o colegiado deliberou para editais de monitoria nas disciplinas de
Administração da Produção I, Matemá�ca Financeira e Pesquisa Operacional; 7) Calendário do departamento
(planos de trabalho docente / semana pedagógica / explanação do projeto pedagógica / entrega planos de
ensino / aprovação dos planos de ensino / divulgação dos planos de ensino no site do departamento).
DECISÃO: o colegiado deliberou que a semana pedagógica será realizada no período de 10 a 14 de fevereiro
no horário das 14 as 18h; o NDE ficará responsável pelo planejamento e execução das a�vidades a serem
desenvolvidas no período;  8) Recursos discentes do Curso de Graduação em Administração Pública
EAD/UAB. DECISÃO: indeferido poi o prazo de finalização do curso e repercurso pela CAPES foi em julho de
2019; 9) Processo SEI 999055786.000331/2019-00. Assunto: prorrogação do afastamento para capacitação
docente. Requerente: Marcos César dos Santos. Relator: Carlos André da Silva Müller. O assunto foi posto em
discussão e deliberação. DECISÃO: aprovado por unanimidade o parecer do relator; 10) Processo SEI
99955621.000255/2019-52. Assunto: afastamento para capacitação docente. Requerente: Clésia Maria de
Oliveira. Relator: Osmar Siena. O assunto foi posto em discussão e deliberação. DECISÃO: aprovado por
unanimidade o parecer do relator; 11) Processo SEI 999055844.000113/2019-25. Assunto: progressão
funcional docente. Requerente: Marcos César dos Santos. Relator: Wander Pereira de Souza. O assunto foi
posto em discussão e deliberação. DECISÃO: aprovado por unanimidade o parecer do relator;  12) Processo
SEI 999055844.000061/2019-97. Assunto: relatório final do projeto de extensão ‘XIV Jornada Cien�fica
CEDSA’. Requerente: Haroldo de Sá Medeiros. Relatora: Sandra da Cruz Garcia. O assunto foi posto em
discussão e deliberação. DECISÃO: aprovado por unanimidade o parecer do relator e uma Moção de
Aplausos ao professor Haroldo de Sá Medeiros pela organização da ‘XIV Jornada Cien�fica CEDSA’; 13)
Processo SEI 999055844.000145/2019-21. Assunto: credenciamento de professora voluntária Elis Monique
para a disciplina DAA00666 Psicologia Aplicada a Administração. Requerente: Departamento Acadêmico de
Administração. Relator: Haroldo de Sá Medeiros. O assunto foi posto em discussão e deliberação. DECISÃO:
aprovado por unanimidade o parecer do relator;  14) Processo SEI 999055844.000079/2019-99. Assunto:
relatório final de extensão universitária 'Coral para a 'XIV Jornada Acadêmica do CEDSA'. Requerente: Sandra
da Cruz Garcia. Relator: Wander Pereira de Souza. O assunto foi posto em discussão e deliberação. DECISÃO:
aprovado por unanimidade o parecer do relator;  15) Processo SEI 99955347D.000003/2019-10. Assunto:
relatório final de extensão universitária 'Coral de Páscoa'. Requerente: Sandra da Cruz Garcia. Relator:
Haroldo de Sá Medeiros. DECISÃO: re�rado de pauta a pedido do relator;  16) Processo SEI
999055844.000148/2019-64. Assunto: proposta de Pós-Graduação Lato Sensu ‘MBA em Gestão da
Tecnologia e Inovação’. Requerente: Sandra da Cruz Garcia. Relator: Haroldo de Sá Medeiros. O assunto foi
posto em discussão e deliberação. DECISÃO: aprovado por o parecer do relator recomendando a inclusão dos
grupos de pesquisa CEDSA e Marke�ngLab no projeto; 17) Manifestação de interesse na pós-graduação em
Administração Pública Municipal, via UAB/EAD, em atenção ao Edital 05/2018 da CAPES. DECISÃO: O assunto
foi posto em discussão e deliberação. c colegiado deliberou por manifestar interesse no Curso de Graduação
em Administração Pública, pós-graduação em Gestão Pública e pós-graduação em Gestão Pública
Municipal; 18) Oferta de disciplinas no período especial de férias. O assunto foi posto em discussão e
deliberação. DECISÃO: o colegiado deliberou consultar o departamento de Ciências Contábeis sobre a
possibilidade da oferta da disciplina de Análise de Custos e Formação de Preços; 19) Assuntos discentes:
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agradeceu por par�cipar do colegiado do departamento de administração em 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 HAROLDO DE SA MEDEIROS, Vice-Chefe de Departamento,
em 17/12/2019, às 19:15, 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 FLAVIO DE SAO PEDRO FILHO, Docente, em 17/12/2019, às
19:16, 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 FRANCISCO CORDEIRO JUNIOR, Docente, em 17/12/2019, às
19:16, 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 SANDRA DA CRUZ GARCIA DO ESPIRITO SANTO AGUIAR,
Membro de Comissão, em 17/12/2019, às 19:16, 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 WANDER PEREIRA DE SOUZA, Docente, em 17/12/2019, às
19:16, 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 ROSALIA MARIA PASSOS DA SILVA, Docente, em 17/12/2019,
às 19:17, 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
17/12/2019, às 19:17, 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 17/12/2019, às
19:17, 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 17/12/2019, às
19:18, 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 Luiza Maria Rego Ferreira, Usuário Externo, em 17/12/2019,
às 19:18, 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
17/12/2019, às 19:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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