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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2020 DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE 2 
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 3 
Aos 14 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, através de 4 
videoconferência (Google Meet), reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-5 
Graduação em Administração da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 6 
(PPGA/UFERSA), para deliberar sobre a pauta da quinta reunião ordinária de dois mil e 7 
vinte. Estavam presentes: Liana Holanda Nepomuceno Nobre, coordenadora do PPGA,  8 
Renan Felinto de Farias Aires, Elisabete Stradiotto Siqueira, Lílian Caporlíngua Giesta 9 
Cabral, Álvaro Fabiano Pereira de Macêdo, Breno Barros Telles do Carmo (ouvinte) e o 10 
representante estudantil Pedro Balduino de Sousa Neto. A reunião foi presidida pela 11 
professora Liana Holanda Nepomuceno Nobre, coordenadora do PPGA, e secretariada 12 
por Acácia Camila Diógenes Costa. Tendo constatado quórum legal, a pauta foi 13 
colocada em discussão. Ponto um: Apreciação e deliberação dos Programas de 14 
Disciplinas; Ponto dois: Apreciação e deliberação sobre a alteração da matriz 15 
orçamentária dos recursos (PROAPINHO); Ponto três: Apreciação e deliberação sobre 16 
oferta de disciplinas para 2020.2; Ponto quatro: Apreciação e deliberação sobre as 17 
solicitações de coorientação (turma 2020); Ponto cinco: Apreciação e deliberação 18 
sobre credenciamento de docentes; 6. Ponto seis: Apreciação e deliberação sobre 19 
edital do processo seletivo 2021. Ponto sete: Apreciação e deliberação sobre 20 
atualização do Regulamento do PPGA; Ponto oito: Discussão sobre estágio pós-21 
doutoral; Outras ocorrências. Aprovada a pauta deu-se início às discussões. 22 
PRIMEIRO PONTO: Apreciação e deliberação dos Programas de Disciplinas. O 23 
colegiado votou por unanimidade pela aprovação dos programas das disciplinas Teoria 24 
das Organizações, Métodos Quantitativos, e Gestão e Sistemas de Inovação; 25 
SEGUNDO PONTO: Apreciação e deliberação sobre a alteração da matriz 26 
orçamentária dos recursos (PROAPINHO); o colegiado aprovou a utilização dos 27 
recursos disponilizados (R$ 15.000,00) pela UFERSA/PROPPG com a divisão a seguir: 28 
R$1.000,00 para a rubrica “auxílio estudantil” e R$ 14.000,00 para a rubrica “serviço 29 
terceiro pessoa jurídica”. TERCEIRO PONTO: Apreciação e deliberação sobre oferta 30 
de disciplinas para 2020.2. Sobre este ponto o colegiado deliberou que serão ofertadas 31 
duas disciplinas, a serem definidas posteriormente, para cada uma das linhas de 32 
pesquisa do programa, e em votação tivemos uma abstenção. QUARTO PONTO: 33 
Apreciação e deliberação sobre solicitações de coorientação (turma 2020); A 34 
coordenação apresentou solicitações enviadas pelas discentes Yascara Pryscilla 35 
Dantas Costa/ matrícula 2020110126 (orientadora Clandia Maffini Gomes) e Aline 36 
Francilurdes Nery do Vale/ matrícula 2020110122 (orientadora Lucia Rejane da Rosa 37 
Gama Madruga) solicitando apoio de coorientadores em suas pesquisas. Após 38 
discussão este colegiado decidiu que inicialmente serão consultados os orientadores 39 
sobre o andamento das orientações destas discentes e se há, de fato, a necessidade 40 
de incluir coorientação. Tivemos quatro votos favoráveis e uma abstenção. QUINTO 41 
PONTO: Apreciação e deliberação sobre credenciamento de docentes. Os presentes 42 
avaliaram o edital previamente elaborado e discutiram principalmente sobre os pré-43 
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requisitos essenciais perante a Capes para se ingressar como docente do programa, 44 
foram sugeridas alterações e aprovado o cronograma com as datas de execução, 45 
finalizando o edital que deverá ser publicado no site do Programa e da Pró-Reitoria de 46 
Pesquisa e Pós-Graduação. Com o avançar do horário, os presentes optaram por dar 47 
pausar as discussões e retomá-la posteriormente. Em 17 de agosto às 14:30h retomou-48 
se a discussão. SEXTO PONTO: Apreciação e deliberação sobre edital do processo 49 
seletivo 2021; os presentes reavaliaram os pontos mais importantes com base no 50 
último edital de seleção do programa e foram incluídas alterações importantes como a 51 
opção do teste Anpad que deverá seguir a modalidade acadêmico, foi aprovado ainda 52 
o cronograma com as datas de atividades pertinentes ao processo seletivo, tendo sido 53 
finalizado o edital, que deverá ser encaminhado para aprovação do Pró-Reitor de 54 
Pesquisa e Pós-Graduação e, posteriormente, publicado no site do Programa e da Pró-55 
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. OITAVO PONTO: Discussão sobre estágio 56 
pós-doutoral. A coordenação apresentou solicitação de um possível estagiário Mário 57 
Gaudêncio que viria a se candidatar, porém como o programa ainda está iniciando 58 
suas atividades, a solicitação foi indeferida por todos os presentes. Com o avançar do 59 
horário, os presentes optaram por dar pausar as discussões e retomá-la 60 
posteriormente. Em 20 de agosto às 14h retomou-se a discussão. SÉTIMO PONTO: 61 
Apreciação e deliberação sobre atualização do Regulamento do PPGA. O colegiado 62 
discutiu alguns pontos relevantes tomado por base o Regulamento Geral dos 63 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFERSA e fez algumas alterações que 64 
deverão ser publicadas no site do Programa, neste ponto também foi avaliada a 65 
necessidade de ser criado um manual do aluno, de modo a deixá-lo mais familiarizado 66 
com os prazos e exigências do Programa. Outras ocorrências ainda foram discutidas, 67 
o professor Renan Felinto de Farias Aires apresentou solicitação de pagamento de 68 
inscrição no XXVII SIMPEP, tendo a coordenação aprovado e solicitado 69 
encaminhamento da documentação a secretaria para formalização do pedido e 70 
execução; os presentes ainda discutiram sobre a realização do seminário do programa 71 
e foram sugeridas algumas propostas de palestrantes para serem contatados nos 72 
próximos dias. Nada mais havendo a tratar, a presidente da reunião, Liana Holanda 73 
Nepomuceno Nobre, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 74 
E eu, Acácia Camila Diógenes Costa, na condição de secretária, lavrei a presente ata 75 
que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes na 76 
reunião. Mossoró, RN, vinte de agosto de dois mil e vinte 77 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                                          78 
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Liana Holanda Nepomuceno Nobre _________________________________________ 81 

Renan Felinto de Farias Aires _____________________________________________ 82 

Elisabete Stradiotto Siqueira ______________________________________________ 83 
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Lílian Caporlíngua Giesta Cabral ___________________________________________ 84 

Álvaro Fabiano Pereira de Macêdo _________________________________________ 85 

Pedro Balduino de Sousa Neto ____________________________________________ 86 

Acácia Camila Diógenes Costa  ___________________________________________ 87 
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