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ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 DO COLEGIADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
Aos 25 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, às 10:00, 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 10ª reunião extraordinária de dois mil 
e vinte um. Estavam presentes:  Renan Felinto de Farias Aires, vice-coordenador do 
PPGA, Álvaro Fabiano Pereira de Macêdo, Elisabete Stradiotto Siqueira, Breno Barros 
Telles do Carmo, Lilian Caporlíngua Giesta Cabral e a representante discente Rosilania 
Silva de Queiroz. A reunião foi presidida pelo professor Renan Felinto de Farias Aires 
(vice-coordenador), com a discussão da pauta descrita a seguir: Ponto 1. Homologação 
do resultado do Edital de credenciamento de docentes; Ponto 2: Apreciação e 
aprovação de banca de defesa; Ponto 3: Eleição da Coordenação e Vice-
coordenação do PPGA 2021-2023. O professor Renan iniciou sua fala colocando em 
votação a pauta que foi aprovada por unanimidade. O Colegiado deu início, então, à 
discussão dos pontos.  Ponto 1: Homologação do resultado do Edital de 
credenciamento de docentes. Ao iniciar a discussão o coordenador relatou a presença 
na reunião dos professores Fábio e Miriam que compõem a comissão de credenciamento 
docente, juntamente com o professor Brenno que apresentou o resultado da avaliação 
desta comissão e o perfil dos candidatos, o processo de avaliação e critérios de decisão. 
Sendo assim, a comissão propôs que estariam aprovados os candidatos Ciro José 
Jardim de Figueiredo e Kléber Formiga Miranda, para linha de Processos 
Organizacionais e Decisórios, e os candidatos Thomas Edson Espíndola Gonçalo e 
Thyago De Melo Duarte Borges, para linha de Gestão Socioambiental; posto em votação 
a aprovação deste resultado com remanejamento do professor Thomas, conforme 
previsto no edital em seu artigo 8.2., o Colegiado aprovou por unanimidade. Ponto 2: 
Apreciação e aprovação de banca de defesa; A banca de defesa de dissertação da 
discente Lívia Rodrigues Barreto foi posta em votação para aprovação, o professor 
Renan apresentou toda a documentação enviada e estando em conformidade com todas 
as exigências estabelecidas pelo regulamento do PPGA a banca foi aprovada por 
unanimidade. Ponto 3: Eleição da Coordenação e Vice-coordenação do PPGA 2021-
2023; O professor Renan iniciou a discussão informando ao Colegiado que o atual 
mandato da professora Liana Nepomuceno Nobre juntamente com ele, já se enceraria 
em 01 de novembro e da negativa da atual coordenadora (hoje afastada) em se manter 
na coordenação, assim colocou seu nome para coordenador e da professora Liana 
Nepomuceno Nobre para vice-coordenadora, e abriu a discussão para que mais algum 
membro do colegiado pudesse se candidatar ao pleito, de forma atender o artigo 7 do 
regulamento do programa: que sejam candidatos docentes da UFERSA e membros do 
Colegiado. Não havendo mais nenhuma chapa a ser votada, foi posta em votação a 
aprovação da chapa composta pelo professor Renan Felinto como coordenador e 
professora Liana Nepomuceno Nobre como vice-coordenadora, para o mandado 2021-
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2023, tendo o colegiado aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 
presidente da reunião, Renan Felinto de Farias Aires (vice-coordenador), 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 cinco de outubro de dois mil e vinte um 
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