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ATA DA 7ª 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 9 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 14 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 7ª reunião ordinária de dois mil e vinte. 7 
Estavam presentes: Liana Holanda Nepomuceno Nobre, coordenadora do PPGA, Renan 8 
Felinto de Farias Aires, Lílian Caporlíngua Giesta Cabral, Álvaro Fabiano Pereira de 9 
Macêdo, Elisabete Stradiotto Siqueira e Breno Barros Telles do Carmo. A reunião foi 10 
presidida pela professora Liana Holanda Nepomuceno Nobre, coordenadora do PPGA, 11 
com a discussão da pauta descrita a seguir: Ponto 1: Aprovação da ata da 5° reunião 12 
ordinária. Ponto 2: Solicitação de desligamento da vice coordenação e eleição da nova 13 
vice coordenação. Ponto 3: Apreciação e deliberação sobre adesão ao convenio do 14 
IFRN para capacitação de servidores em nível pós-graduação stricto sensu. Ponto 4:15 
Outras ocorrências. Pauta aprovada por unanimidade. O Colegiado deu início, então, à 16 
discussão dos pontos. Ponto um: Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária do PPGA 17 
de 2020. A ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2: Solicitação de desligamento da 18 
vice coordenação e eleição da nova vice coordenação. A coordenadora abriu a 19 
discussão, e relembrou que para ser vice coordenador tem que ser membro do corpo 20 
permanente e ser da UFERSA e após analises somente os professores Renan Felinto e 21 
Álvaro Fabiano podem concorrer. Iniciada a votação, Renan Felinto novo vice 22 
coordenador aprovado por unanimidade. Ponto 3: Apreciação e deliberação sobre 23 
adesão ao convenio do IFRN para capacitação de servidores em nível pós-graduação 24 
stricto sensu. A coordenadora iniciou a discussão com a leitura da notícia publicada na 25 
página da UFERSA, e informou que o convenio já foi assinado e que no presente 26 
momento é saber se os programas irão aderir ou não ao convenio, caso seja, a partir do 27 
próximo edital já entrará em vigor. O professor Álvaro Fabiano enfatizou que estranhou 28 
o convenio ser via fundação, e se terá implicações na transferência dos recursos.29 
Explanou também que analisando o comportamento de outras instituições é notório a 30 
valorização desses convenio para os programas terem recursos, e se mostrou favorável 31 
ao convenio. Professor Renan Felinto apresentou sua dúvida sobre a quantidade de 32 
vagas, quais serão as cotas dos servidores. Professora Elisabete Stradiotto estranhou 33 
que ninguém foi chamado para reuniões sobre o programa, enfatizou a sua incerteza 34 
sobre se o recurso vem realmente para o programa e acrescentou que atualmente o 35 
programa não pode aumentar suas vagas. Deixou claro que só será a favor do convenio 36 
se as cotas de vaga dos servidores do IFRN estiveram no âmbito dos 15% das vagas 37 
destinada aos servidores da UFERSA e se os recursos forem realmente para o 38 
programa. A Professor Lílian Caporlíngua reafirmou a palavras da Professora Elisabete 39 
Stradiotto, acrescentou que não se deve pensar somente no recurso e sim em todas as 40 
regras e garantias do convenio. A coordenadora Liana Holanda, esclareceu sobre a 41 
utilização dos recursos que não ficou tão claro ao seu destino, somente que poderia ser 42 
utilizado em infraestrutura. Informou que o convenio já foi assinado, porém os 43 
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coordenadores ainda não tiveram o acesso aos documentos do convenio e deixou a 44 
incerteza sobre o uso desse recurso. A coordenadora esclareceu que ainda não tem 45 
respostas para algumas perguntas feitas. Professor Breno Barros questionou o valor da 46 
bolsa, enfatizou a falta de informação e esclarecimento sobre o convenio e apresentou 47 
uma preocupação sobre como ficara a qualidade do programa. Professor Álvaro Fabiano 48 
discursou sobre a qualidade do programa, que não deve haver essa preocupação, e em 49 
questão ao valor da bolsa argumentou que está na faixa correta. Professora Elisabete 50 
Stradiotto gostaria de mais esclarecimentos sobre o convenio, relatou que o valor da 51 
bolsa são baixa e evidenciou que não há como fazer essa decisão prontamente. Após 52 
discussões, foi iniciada a votação para retirara do ponto de pauta com a solicitação de 53 
esclarecimentos, aprovada retirada por maioria dos votos. A coordenadora ira solicitar o 54 
documento do convenio, e listar as dúvidas dos membros do colegiado para serem 55 
esclarecidas pela PROPPG. Ponto 4: Outras ocorrências. Professora Elisabete 56 
Stradiotto informou sobre o encaminhamento de um evento da linha de gestão 57 
socioambiental, o evento seria para o sujeito das pesquisas dos orientandos no final de 58 
janeiro. Professor Breno Barros informou que fechou um convenio com uma universidade 59 
da Itália, com o departamento de administração, quem tiver interesse é só entrar em 60 
contato. Nada mais havendo a tratar, a presidente da reunião, Liana Holanda 61 
Nepomuceno Nobre, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E 62 
eu, Luana Karoliny Alves da Silva, lavrei a presente ata através da gravação da reunião 63 
disponibilizada pela Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração, 64 
Liana Holanda que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais 65 
presentes na reunião. Mossoró, RN, nove de novembro de dois mil e vinte 66 
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Liana Holanda Nepomuceno Nobre _________________________________________ 70 
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Renan Felinto de Farias Aires _____________________________________________ 72 

Breno Barros Telles Do Carmo ____________________________________________ 73 

Álvaro Fabiano Pereira de Macêdo _________________________________________ 74 

Lílian Caporlíngua Giesta Cabral ___________________________________________ 75 

Luana Karoliny Alves da Silva ______________________________________________ 76 
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