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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 DO COLEGIADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 14 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 1ª reunião ordinária de dois mil e 

vinte um. Estavam presentes: Liana Holanda Nepomuceno Nobre, coordenadora do 

PPGA, Renan Felinto de Farias Aires, Lílian Caporlíngua Giesta Cabral, Álvaro Fabiano 

Pereira de Macêdo, Elisabete Stradiotto Siqueira, Breno Barros Telles do Carmo e o 

representante estudantil Pedro Balduíno 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: Calendário das reuniões ordinárias 2021. 

Ponto 2: Apreciação e deliberação sobre Oferta de Disciplinas; Ponto 3: Apreciação e 

deliberação sobre oferta de vagas para alunos especiais; Ponto 4: Apreciação e 

deliberação sobre a oferta de "Estudos Especiais"; Ponto 5: Apreciação e deliberação 

sobre co-orientações; Ponto 6: Apreciação e deliberação sobre Manual do Aluno. 

Ponto 7: Apreciação e deliberação sobre o II Ciclo de Capacitação Metodológica do 

PPGA; Outras Ocorrências. Pauta aprovada por unanimidade. O Colegiado deu início, 

então, à discussão dos pontos. Ponto um: Calendário das reuniões ordinárias 2021: em 

atendimento as sugestões dos docentes ficaram definidas as segundas segundas-feiras 

a tarde (14h30min), ficando definidas as seguintes datas: 10/02/2021, 08/03/2021, 

12/04/2021, 10/05/2021, 14/06/2021, 12/07/2021, 09/08/2021, 13/09/2021,11/10/2021, 

08/11/2021 e 06/12/2021, estando o calendário de reuniões aprovado por unanimidade. 

Ponto 2: Apreciação e deliberação sobre Oferta de Disciplinas; este colegiado aprovou 

por unanimidade a oferta de três disciplinas obrigatórias neste semestre: Teoria das 

organizações (Elisabete Stradiotto Siqueira (60h)), Métodos quantitativos (Miriam Karla 

Rocha (40h) e Liana Holanda Nepomuceno Nobre (20h)), e Métodos Qualitativos (Lilian 

Caporlingua Giesta Cabral (30h) e Agostinha Mafalda Barra de Oliveira (30h)). Ponto 3: 

Apreciação e deliberação sobre oferta de vagas para alunos especiais. Diante da 

procura de alguns candidatos suplentes, este colegiado deliberou que a oferta de 

disciplinas para alunos especiais ocorra apenas para disciplinas optativas, não 

ocorrendo oferta de disciplina optativa no semestre 2021.1, a definição ocorrerá no 

próximo semestre. Ponto 4: Apreciação e deliberação sobre a oferta de "Estudos 

Especiais". A coordenadora explicou que os estudos especiais podem contabilizar até 

dois créditos e não fica determinado o regulamento se serão disciplinas ou atividades, 

devendo ser aprovados pelo orientador e colegiado (Artigo 47/ 3º ponto do regulamento 

do PPGA). O professor Breno Barros apresentou solicitação de estudos especiais, 

justificando a necessidade de seus orientados iniciem a apropriação dos temas de seus 

projetos, especialmente na forma de disciplina para facilitar o controle. Os presentes 

aprovaram por unanimidade a solicitação do professor Breno que ofertará Estudos 

especiais este semestre, com 30 horas. Ponto 5: Apreciação e deliberação sobre co- 
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orientações. A coordenadora apresentou pedido da professora Elizabete, que deseja 

incluir professor Fábio Nobre como co-orientador da discente Alexsandra Batista 

Candido Siqueira, de modo a colaborar com o trabalho de dissertação. O colegiado 

aprovou por unanimidade a solicitação. Ponto 6: Apreciação e deliberação sobre Manual 

do Aluno: os presentes aprovaram por unanimidade o modelo proposto que deverá ser 

divulgado entre os discentes e publicado na página do programa. Ponto 7: Apreciação 

e deliberação sobre o II Ciclo de Capacitação Metodológica do PPGA. A coordenação 

expressou interesse em manter o evento já iniciado em 2020, agora em 2021, os 

docentes iniciaram a discussão com sugestão de temas e possíveis palestrantes, o 

evento ficará sob coordenação do professor Renan Felinto. Outras Ocorrências. 

Professora Elizabethe sugeriu trazer alguns participantes das pesquisas realizadas pelo 

grupo GEPAR para participar de alguns eventos, como forma de aproximar o curso da 

sociedade. Professora Liana sugeriu que o colegiado se divida internamente para 

gerenciar os projetos de pesquisa de modo a facilitar a atualização na plataforma 

sucupira da capes, e o credenciamento de docentes, para diminuir a carga da figura do 

coordenador. Professora Lílian, comunicou que se afastará em outubro de 2021 para 

pós-doutorado no Canadá e, que poderá explorar algumas possibilidades de pesquisa 

para o programa. Professor Álvaro comunicou que foi credenciado como docente do 

PROFIAP e abriu discussão para que seja definida a posição dele no programa como 

docente permanente ou colaborador, a coordenadora sugeriu que se mantivesse como 

permanente, pois ainda é possível manter os índices dos programas. O representante 

estudantil Pedro, tirou dúvidas sobre a realização e comprovação do estágio de 

docência. 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, Acácia Camila Diógenes, 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, dez de fevereiro de dois mil e vinte um. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Liana Holanda Nepomuceno Nobre    

Elisabete Stradiotto Siqueira 
 

Digitally signed by RENAN FELINTO 

Renan Felinto de Farias Aires   D_E FARIAS AIRES:07930366405 

Breno Barros Telles Do Carmo    
 

ALVARO FABIANO 

 
Assinado de forma digital por 

ALVARO FABIANO PEREIRA DE 

Álvaro Fabiano Pereira de Macêdo MACEDO:03526705410 Dad_os: 2021.06.30 16:57:54 

 

Lílian Caporlíngua Giesta Cabral 

  -03'00'      

Assinado de forma digital por LILIAN 

CAPORLINGUA GIESTA CABRAL:96979666053 

Dados: 2021.06.25 18:58:41 -03'00' 

 
Assinado de forma digital por 

PEDRO BALDUINO DE SOUSA DE SOUSA NETO:07996957428 

Pedro Balduíno de Sousa Neto NETO:07996957428 
Dados: 2021.07.20 17:58:29 

Acácia Camila Diógenes Costa   

PEDRO BALDUINO 

mailto:ppga@ufersa.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
Av. Francisco Mota, 572 – C. Postal 137 – Bairro Pres. Costa e Silva – Mossoró – RN – CEP: 59.625-900 - Tel.: (84)3317-8313 – E-mail: ppga@ufersa.edu.br 

 

 

mailto:ppga@ufersa.edu.br

		2021-10-20T15:03:18-0300
	LIANA HOLANDA NEPOMUCENO NOBRE:72477601334




