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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 DO COLEGIADO DO
PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  ADMINISTRAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Aos 24 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, às 14:30, 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 extraordinária de dois mil
e  vinte  um.  Estavam presentes:   Renan  Felinto  de  Farias  Aires,  coordenador em
exercício do PPGA, Álvaro Fabiano Pereira de Macêdo, Elisabete Stradiotto Siqueira,
Breno  Barros  Telles  do  Carmo,  Lilian  Caporlíngua  Giesta  Cabral  e  a  nova
representante  discente  Rosilania  Silva  de  Queiroz.  A  reunião  foi  presidida  pelo
professor Renan Felinto de Farias Aires (coordenador em exercício), com a discussão
da  pauta  descrita  a  seguir:  Ponto  1:  Apreciação  e  deliberação sobre  Edital  de
Seleção;  Ponto  2.  Apreciação  e  deliberação  sobre  Edital  de  Credenciamento
Docente; Ponto 3: Apreciação e deliberação sobre a formação de comissão para
o Edital de Credenciamento Docente; Ponto 4: Apreciação e deliberação sobre
Membros para o Edital de Seleção. O professor Renan iniciou dando as boas-vindas
à  nova  representante  estudantil  Rosilania  que  iniciou  suas  atividades  e,
posteriormente,  colocou em votação a pauta que foi  aprovada por  unanimidade.  O
Colegiado  deu  início,  então,  à  discussão  dos  pontos.  Ponto  1:  Apreciação  e
deliberação  sobre  o  Edital  de  Seleção.  Ao  iniciar  a  discussão  o  coordenador
apresentou a possibilidade de ser necessário retificar ou impugnar o edital de seleção,
caso seja aprovada a solicitação de inclusão ou reserva de vagas para servidores,
conforme recurso enviado ao Consuni. Alguns docentes expressaram seus pontos de
vista e, então, definiu-se as seguintes propostas para análise: retirada do ponto da
pauta e avaliação após decisão do Consuni ou, preparação com antecedência de uma
retificação para que seja feita após decisão do consuni, e assim, decidiram de forma
unânime por retirar este ponto de pauta e deliberar sobre ele em uma próxima reunião,
após  decisão  do  Consuni.  Ponto  2.  Apreciação  e  deliberação  sobre  Edital  de
Credenciamento Docente. O coordenador iniciou apresentando o esboço deste edital
ao Colegiado, já com sugestões de algumas alterações em relação ao ano anterior,
estas  alterações  se  referem  principalmente  aos  critérios  de  seleção  e  número  de
vagas, considerando as necessidades do programa. Após discussão e realizadas as
alterações, o edital foi aprovado por unanimidade. Ponto 3: Apreciação e deliberação
sobre  a  formação de  comissão  para  o  Edital  de  Credenciamento  Docente;  A
coordenação sugeriu que houvesse um representante de cada linha de pesquisa e,
abriu discussão para inscrição de quem tivesse interesse. Ficando então definida a
proposta dos docentes: Breno Barros como presidente desta comissão e os docentes
Fábio  Chaves  Nobre  e  Miriam  Karla  Rocha  como  membros.  Posto  em votação  a
comissão ficou aprovada por unanimidade. Ponto 4: Apreciação e deliberação sobre
Membros  para  o  Edital  de  Seleção. Iniciada  discussão  deste  ponto,  o  professor
Renan apresentou proposta para composição desta comissão e, vista a disponibilidade
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dos indicados ficou definida da seguinte forma: para a linha de pesquisa em Gestão
Socioambiental as docentes Elisabete  Stradiotto Siqueira e Mirian Karla Rocha; para
linha  de  pesquisa  em Processos  Organizacionais  e  Decisórios  os  docentes  Álvaro
Fabiano Pereira de Macêdo  e  Renan Felinto de Farias Aires; para membro externo
foram elencadas algumas proposições, a definição ocorrerá após consulta ao lattes dos
mesmos para verificação de alguns critérios. Nada mais havendo a tratar, o presidente
da reunião, Renan Felinto de Farias Aires (coordenador em exercício), agradeceu a
presença e  a  participação de todos e  deu por  encerrada a reunião.  E eu,  Acácia
Camila  Diógenes  Costa, lavrei  a  presente  ata  através  da  gravação  da  reunião
disponibilizada para a secretaria dos programas pelo Programa de Pós-Graduação em
Administração, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais
presentes na reunião. Mossoró, RN, vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte um
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Renan Felinto de Farias Aires     ___________________________________________

Elisabete Stradiotto Siqueira ______________________________________________
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Álvaro Fabiano Pereira de Macêdo _________________________________________

Rosilania Silva de Queiroz   _______________________________________________
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