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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2020 DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Aos 22 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às  horas, através de 
videoconferência (Google Meet), reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Administração da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(PPGA/UFERSA), para deliberar sobre a pauta da 8ª reunião ordinária de dois mil e vinte. 
Estavam presentes: Liana Holanda Nepomuceno Nobre, coordenadora do PPGA, Renan 
Felinto de Farias Aires, Álvaro Fabiano Pereira de Macêdo, Elisabete Stradiotto Siqueira 
e Breno Barros Telles do Carmo e o representante discente Pedro Balduino de Sousa 
Neto. A reunião foi presidida pela professora Liana Holanda Nepomuceno Nobre, 
coordenadora do PPGA, com a discussão da pauta descrita a seguir: Ponto 1:
Homologações de inscrições do processo seletivo de 2021. Ponto 2: Discussões e 
deliberações sobre bancas para o processo seletivo. Ponto 3: Outras ocorrências. 
Professor Breno Barros solicitou a inclusão de um novo ponto na pauta: Apreciação e 
deliberação sobre a qualificação e defesa em língua estrangeira da discente Lívia Barreto. 
Desta forma após o ponto incluído os pontos serão os seguintes: Ponto 1:
Homologações de inscrições do processo seletivo 2021. Ponto 2: Discussões e
deliberações sobre bancas para o processo seletivo. Ponto 3: Apreciação e
deliberação sobre a qualificação e defesa em língua estrangeira da discente Lívia 
Barreto. Ponto 4: Outras ocorrências. Nova pauta aprovada por unanimidade. O 
Colegiado deu início, então, à discussão dos pontos. Ponto um: Homologação de 
inscrições do processo seletivo 2021. A coordenadora Liana Holanda iniciou com a 
apresentação de uma planilha dos 32 inscritos, sendo 3 deles servidores e 29 não 
servidores. Na planilha contém o nome dos inscritos, se era servidor ou não, se contém 
pendências. Professor Renan Felinto enfatizou que um dos inscritos é servidor, porém 
colocou para concorrer na ampla concorrência. A coordenadora Liana Holanda, 
apresentou e leu o edital para rever os pontos criteriosos importantes para a 
homologação das inscrições. O primeiro encaminhamento proposto é separar os 
inscritos que não teve pendência para aprovação em bloco e posteriormente analisar 
caso a caso dos inscritos que contém alguma pendência. Todos de acordo. Os inscritos 
27 inscritos: Adamo de Araújo, Alisson Caio, Ana Marisa, Andreza Rodrigues, Benedito 
Ferreira, Breno Tavares, Bruno Nogueira, Carlos Victor, Daura Helena, Ernando Araújo, 
Eulita de Souza, Francisco Souza, Franklyn Lopo, João Clécio, João Victor, Liandra 
Chiley, Marilia Gabrielly, Mariza Camila, Monica Santos, Nara Rebeca, Rafael Arickson, 
Rayssa Cleide, Regina Cely, Roberto Porfirio, Rosilania Silva, Sebastião de Morais e 
Walisson Bruno, não tiveram pendências, sendo assim a votação será em bloco. 
Aprovado por unanimidade. A coordenadora Liana Holanda iniciou a exposição dos 
inscritos com pendências. O discente Afonso Manoel, todos os documentos estão certos, 
ele contém a maior nota da ANPAD, porém ele apresentou o projeto de pesquisa em 
branco. Indeferido por unanimidade. A discente Erika Maia anexou o arquivo do projeto 
de pesquisa em formato em word e no edital exigia em pdf. Professor Breno Barros 
afirmou que é fácil transformar o formato do arquivo, a discente não deixou de anexar o 
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arquivo. A coordenadora argumentou que poderia solicitar para a secretaria converter 
esse arquivo e a banca examinadora fica responsável por conferir se o arquivo convertido 
está de acordo com o original. Todos foram contrários ao indeferimento da discente, 
inscrição deferida por unanimidade.  O discente Jeferson Freitas anexou um artigo aceito 
na planilha de pontuação, A coordenadora afirmou que não poderia ser considerado com 
inconsistência ainda pois não houve julgamento da pontuação da planilha. O discente 
apresentou todos os documentos corretamente. Todos foram contrários ao indeferimento 
do discente, inscrição deferida por unanimidade. A discente Mirian Cardoso não anexou 
as comprovações da planilha de pontuação. O professor Renan Felinto e Breno Barros 
afirmaram que a discente não deixou de preencher e anexar a planilha, porém os pontos 
não irão ser contabilizados devido à falta de comprovações. Todos foram contrários ao 
indeferimento da discente, inscrição deferida por unanimidade. A discente Rayanna 
Nayhara colocou na inscrição que não era servidora, porém na carta de intenção contem 
que a mesma é servidora. O professor Breno Barros afirmou que devido não ter colocado 
que é servidora, ela concorrerá na ampla concorrência. Todos foram contrários ao 
indeferimento da discente, inscrição deferida por unanimidade. A coordenadora explanou 
um outro caso que a discente entrou em contato através do e-mail, a mesma informou 
que não conseguiu se inscrever devido a um erro no sistema, e a coordenadora retornou 
que ela enviasse a documentação em pdf único juntamente com a comprovação do erro 
do sistema. A discente posteriormente informou que não foi erro do sistema e sim da 
máquina dela. Professor Breno Barros enfatizou que é de suma importância o 
comprovante do problema. Professora Elisabete Stradiotto notou que pode virar 
precedente para o futuro, e enfatizou que a candidata deixou para fazer a inscrição no 
último dia e esse risco é a própria discente que é responsável. Após as discussões, todos 
foram contrário a inscrição da mesma. Como a inscrição dela não chegou nem ser feita 
pelo sigaa, não houve necessidade de votação. Ponto 2: Discussões e deliberações 
sobre bancas para o processo seletivo. A coordenadora informou que o processo seletivo 
contém 12 candidatos concorrendo na linha de gestão socioambiental, na segunda linha, 
processos organizacionais e decisórios, tem 17 candidatos e 2 candidatos que não 
colocaram as linhas. No edital afirma que os inscritos que não colocaram a linha no 
projeto o colegiado que ia inseri-los nas devidas linhas. O discente Rafael Arickson não 
informou a linha, a coordenadora fez a leitura do projeto de pesquisa e concluiu 
juntamente com os demais que o discente ficará na linha de processos organizacionais. 
A discente Rayssa Cleide também não informou a linha, a coordenadora fez a leitura do 
projeto de pesquisa e concluiu juntamente com os demais que a discente ficará na linha 
de processos organizacionais. Após a decisão de qual linha ficará os alunos que não 
informaram, ficou 12 candidatos concorrendo na linha de gestão socioambiental e 19 
candidatos concorrendo na linha de processos organizacionais e decisórios. O professor 
Álvaro Fabiano enfatizou o cuidado que se deve ter com a escolha da linha, pois essa 
escolha não é critério de seleção. Mas a coordenadora Liana Holanda leu o edital e 
apontou que está bem claro no mesmo que as vagas são distribuídas pelas linhas de 
pesquisas. A coordenadora iniciou a discussões sobre as bancas, indagou se é melhor 
ficar somente uma banca ou se forma duas bancas. Foi acordado por unanimada 2 
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bancas de avaliação. A professora Elisabete Stradiotto afirmou que tem muitos 
candidatos ex alunos e com mais pessoas nas bancas seria melhor para julgamento e 
mais parcial. Após discursões, as bancas foram formadas. Banca de Gestão 
socioambiental: Breno, Elisabete, Lilian e Miriam. Banca de Processos organizacionais 
e decisórios: Álvaro, Liana, Renan e Fábio, Fábio sujeito ao aceite do convite. Bancas 
aprovadas por unanimidade. Ponto 3: Apreciação e deliberação sobre a qualificação e 
defesa em língua estrangeira da discente Lívia Barreto. O professor Breno Barro 
argumentou que toda a literatura do tema da discente é na língua inglesa, há uma 
pretensão de convidar um professor estrangeiro para a apresentação e para facilitar a 
comunicação futura optaram pela língua inglesa. A coordenadora consultou o 
regulamento do PPGA e da PROPPG e não contem nada contra e nem algum impeditivo. 
A professora Elisabete se absteve do voto e explanou sua opinião sobre muitas pessoas 
não terem acesso a língua inglesa e acabam sendo excluídos. Professor Breno Barros 
reforçou que a ideia principal é somente pelo convite do professor estrangeiro e se fosse 
fazer na língua nacional e após traduzir seria um grande retrabalho. Aprovado com 
maioria dos votos. Ponto 4: Outras ocorrências. A coordenadora falou sobre as portaria 
das comissões de seleção que devem ser emitidas, relatou também que devem começar 
preencher o coleta para levar um texto bem maduro e a mesma ficou de enviar um e-
mail para as comissões. A coordenadora informou que o programa foi aprovado no edital 
da FAPERN sobre tradução de sites. O programa de Pós-Graduação em Administração 
será o terceiro página a ser traduzida. Nada mais havendo a tratar, a presidente da 
reunião, Liana Holanda Nepomuceno Nobre, agradeceu a presença de todos e deu 
por encerrada a reunião. E eu, Luana Karoliny Alves da Silva, lavrei a presente ata 
através da gravação da reunião disponibilizada pela Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Administração, Liana Holanda que, depois de lida e aprovada, será 
assinada por mim e pelos demais presentes na reunião. Mossoró, RN, nove de novembro 
de dois mil e vinte 
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