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No dia 05 de janeiro de 2021, por videoconferência, às 14h20min, em segunda chamada, 

ocorreu a reunião extraordinária do Colegiado do curso de Administração UFRA/PBS com os 

seguintes membros do colegiado e convidados: Daniel Barbosa Cabral, Fernando Eustáquio 

Guedes, Juliana Fernanda Monteiro de Souza, Daniela Castro dos Reis, Diogo Ferraz, Jorge Prado 

de Bem e Jefferson Oliveira Modesto, Daiene Vilar, Diná Vieira Matos, Rosana Maria do 

Nascimento Luz, João Paulo Borges Loureiro e Adriana Fernandes Maia. Além dos informes, a 

reunião tratou do seguinte ponto de pauta:  Aprovação dos planos de ensino das disciplinas do 

semestre 2020.1 (retomada). O coordenador iniciou a reunião agradecendo à participação da 

comunidade acadêmica na reunião e desejando um feliz 2021 para todos. Em seguida, o 

coordenador perguntou se os participantes gostariam de dar algum informe. Os participantes 

não tinham informes. O coordenador fez um informe e convidou todos os professores do curso 

de administração para o treinamento de preparação para ciclo avaliativo que será ministrado 

pelo professor João Paulo Loureiro e ocorrerá nos dias 07 e 08 de janeiro, às 14h, via Google 

Meet. A professora Daniela Reis sugeriu a inclusão dos discentes em um treinamento de 

preparação e a proposta foi aceita por todos do colegiado, dessa maneira, a coordenação irá 

convidar os discentes para um treinamento de preparação para o ciclo avaliativo. Na sequência 

da reunião, iniciou-se a discussão da pauta para a aprovação dos planos de ensinos, entretanto, 

a Direção do Campus de Parauapebas fez-se presente na reunião para discutir um tema 

importante que poderia impactar o planejamento do semestre letivo do curso de administração. 

O colegiado concordou em discutir este tema na reunião. A diretora professora Rosana Luz fez 

uma explanação da situação atual para nomeação da professora Elizabete Maria da Silva, 

professora aprovada em 2º lugar no concurso de efetivo para a vaga de Economia, 

anteriormente ocupada na UFRA pelo professor Diogo Ferraz que teve a sua remoção 

oficialmente finalizada para a UFOP. A professora Rosana explicou das dificuldades que estão 

ocorrendo na nomeação da professora Elizabete. A professora Rosana explicou sobre as 

condições de limitação de nomeações no ano de 2019, e quem em 2020 foi liberada algumas 

modalidades de contratações. A professora Rosana disse que a PROGEP pediu para indicar as 

vacâncias até dezembro de 2020 com certa urgência e a Direção atendeu ao pedido 

prontamente. A professora Rosana disse que o governo federal ainda não estabeleceu as 

diretrizes das nomeações de professores para o ano de 2021 e que há contradições de 

entendimento de informações entre os Pró-reitores da PROGEP sobre a demanda. A professora 

Rosana explicou que pediu a nomeação da professora Elizabete Maria da Silva, mas aguarda 

definições que dependem de outras instâncias. Assim, a nomeação da professora Elizabete 

Maria da Silva pode não ocorrer de imediato. O administrador Jefferson Modesto informou que 
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encaminhou novamente o processo de contratação para a PROGEP, sendo assim, que poderá 

ocorrer a nomeação da professora Elizabete, mas ressaltou que depende de fatores externos à 

UFRA. A professora Rosana encaminhou duas propostas para o colegiado apreciar com o 

objetivo de minimizar os impactos de iniciar o período letivo 2020.1 (retomada) sem professor 

nas disciplinas da vaga de Economia. A primeira proposta, denominada proposta A, contempla 

a disponibilização das disciplinas de Administração Pública e Crédito Rural para o professor 

substituto do professor Leonardo Petrilli, que está em processo de contratação no momento. A 

segunda proposta, denominada proposta B, contempla o convite para a professora Elizabete 

ministrar as disciplinas como professora voluntária da UFRA. O professor Diogo explicou a 

Proposta B, mencionou que no intuito de ajudar na solução dos impactos das disciplinas ficaram 

sem professor, ele fez contato com a professora Elizabete e perguntou se ela teria interesse em 

ministrar aulas na UFRA como professora voluntária até a solução dos impasses para a 

nomeação. O professor Diogo disse que a professora Elizabete tem interesse ajudar como 

professora voluntária, entretanto, alertou que poderá haver alguns choques de horários da 

professora, pois ela está como professora substituta em outra instituição até o final de janeiro 

de 2021, mas que esses detalhes podem ser ajustados com ela. A palavra foi passada para o 

administrador Jefferson Modesto, que disse haver limitações na proposta B para convidar o 

professor voluntário, em função da possível demora na tramitação do processo. O administrador 

Jefferson disse que deveria haver uma reunião extra para orientar o rito do processo de 

voluntário e que é mais viável passar as disciplinas para o professor substituto do professor 

Leonardo Petrilli. A professora Rosana explicou sobre o processo de vínculo com professor 

voluntário e que este pode ser demorado. O professor João Paulo disse que se a professora tem 

disponibilidade para ser voluntária, deve ser encaminhado o devido processo, pois este é 

extenso, mas não é demorado pelas agilidades dos trâmites ad referendum. A professora Daniela 

disse que concorda com o professor João Paulo e fez as devidas explicações do período que foi 

coordenadora do curso e teve professores voluntários atuando normalmente. O administrador 

Jefferson falou que ambas as propostas são possíveis e não se anulam e que deveria iniciar o 

processo de vínculo com professor voluntário e deixar as disciplinas com o professor substituto 

caso o processo seja moroso. O professor Diogo disse que teme a situação da professora dar as 

aulas e demorar na nomeação. O administrador Jefferson disse que há urgência na nomeação 

da professora e acredita não haver como não nomear ao longo do semestre, sendo que a 

nomeação não é uma opção. O professor Diogo fez diversas explicações sobre a motivação e 

possíveis frustações da professora no atraso da sua nomeação. O professor Daniel fez várias 

considerações sobre o risco de passar disciplinas para o substituto do professor Leonardo Petrilli, 
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pois o professor pode não possuir expertise para ministrar as disciplinas da vaga de Economia. 

O professor Daniel Cabral disse que a proposta B é mais viável e fez várias explicações. O 

professor Daniel Cabral disse sobre as vantagens de integrar a professora Elizabete na 

comunidade acadêmica da UFRA. O professor Daniel Cabral fez várias considerações sobre a 

necessidade de conversar com o professor substituto do professor Leonardo Petrilli antes do 

colegiado decidir passar outras disciplinas para ele, pois o professor Daniel Cabral recomenda 

que seja de comum acordo entre os envolvidos. O administrador Jefferson disse que pode haver 

pressão para a PROGEP atuar com as leis do exercício orçamentário do ano de 2020 para nomear 

o segundo lugar da vaga do professor Diogo, logo no início do ano 2021. O coordenador colocou 

a proposta A para apreciação. O colegiado decidiu por unanimidade retirar de pauta a proposta 

A, pois entende que necessita aguardar a posse do professor substituto do professor Leonardo 

para saber se há possibilidades deste professor ministrar as disciplinas da vaga de Economia. O 

coordenador projetou e leu o currículo da professora Elizabete e colocou a proposta B para 

apreciação do colegiado. O colegiado aprovou por unanimidade a proposta B, para convidar a 

professora Elizabete para ministrar as disciplinas da vaga de Economia como professora 

voluntária até a situação de nomeação ser definitivamente resolvida. O colegiado compreende 

que o convite deve seguir as resoluções da UFRA para vínculo com professor voluntário. O 

professor João Paulo sugeriu que seja enviado um modelo de plano de trabalho e modelo de 

carta de aceite para a professora Elizabete. O professor João Paulo disse que os demais 

professores podem usar os horários das aulas das disciplinas em questão, para adiantar 

assuntos, e depois ceder os horários para a professora voluntária. A professora Rosana disse que 

a Direção pode fazer o convite formal para a professora Elizabete. O colegiado concluiu a 

discussão com a aprovação da proposta B da professora Rosana. O coordenador agradeceu a 

professora Rosana pela participação na reunião e agradeceu o colegiado pela construção de 

soluções viáveis para o curso. Em seguida, o coordenador colocou para apreciação do colegiado 

a possibilidade de aprovação dos planos de ensino por blocos. O colegiado optou por 

unanimidade pela aprovação dos planos de ensino por blocos de aprovação, pois o colegiado 

entende que os planos já estavam disponíveis previamente para análise dos membros. O 

coordenador fez as considerações sobre os planos de ensino seguirem a Resolução CONSEPE nº 

588, de 10 de novembro de 2020. Iniciou-se pela aprovação dos planos de ensino enviados pelo 

professor Diogo Ferraz, referentes às disciplinas de Crédito Rural e Administração Pública, sendo 

ambos os planos aprovados por unanimidade. O coordenador apresentou os planos enviados 

pelo professor Fernando, nomeadamente as disciplinas de Libras e Comunicação Oral e Escrita 

e ambos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado. O coordenador apresentou o plano 
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enviado pelo professor Thiago Madeira, nomeadamente a disciplina de Matemática, sendo 

aprovado por unanimidade pelo colegiado. O coordenador apresentou os planos enviados pela 

professora Daiene Vilar, nomeadamente as disciplinas de Administração Rural, Elaboração de 

Projetos de Investimento Rurais, Empreendedorismo, Gestão de Pequenas Empresas e 

Governança Corporativa, sendo aprovados por unanimidade pelo colegiado. O coordenador 

apresentou os planos enviados pela professora Daniela Reis, nomeadamente as disciplinas de 

Comportamento Organizacional e Sociologia das Organizações, sendo aprovados por 

unanimidade pelo colegiado. O coordenador apresentou os planos enviados pela professora 

Juliana Monteiro, nomeadamente as disciplinas de Análise dos Demonstrativos Contáveis e 

Introdução à Contabilidade, sendo aprovados por unanimidade pelo colegiado. O coordenador 

apresentou os planos enviados pelo professor Daniel Cabral, nomeadamente as disciplinas de 

Metodologia, Mercado de Capitais e Introdução ao Comércio Exterior, sendo aprovados por 

unanimidade pelo colegiado. O coordenador apresentou os planos enviados pela professora 

Diná Matos, nomeadamente as disciplinas de Administração de Marketing, Gestão da 

Qualidade, Planejamento Estratégico e Teoria Geral da Administração. A professora Diná Matos 

explicou que o contrato de trabalho dela com a UFRA expirará no dia 27 de março de 2021, 

portanto, as disciplinas serão encerradas antecipadamente para estarem dentro do período de 

trabalho. Adicionalmente, a professora Diná Matos explicou que o NAF também será realizado 

dentro do período de vigência do contrato de trabalho, ou seja, até o dia 27 de março de 2021. 

A professora Diná perguntou sobre a data de consolidação das turmas e o coordenador 

respondeu que deverá ocorrer dentro do prazo de vigência do contrato da professora. O 

coordenador colocou para a apreciação os planos de ensino da professora Diná Matos para 

apreciação e todos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado. O coordenador 

apresentou os planos enviados pela professora Josilene Mendes, nomeadamente as disciplinas 

de Instituições de Direito e Negociação e Administração de Conflitos, sendo aprovados por 

unanimidade pelo colegiado. O coordenador apresentou os planos enviados pelo professor Alan 

Barreto, nomeadamente a disciplina de Informática, sendo aprovado por unanimidade pelo 

colegiado. O coordenador apresentou os planos enviados pelo professor Leonardo Petrilli, 

nomeadamente as disciplinas de Gestão Ambiental, Introdução à Administração, 

Responsabilidade Social e Economia Solidária e Teoria das Organizações, sendo aprovado por 

unanimidade pelo colegiado. O coordenador perguntou se os membros gostariam de emitir 

considerações e como não houve interessados, o coordenador fez as considerações finais e 

agradeceu cada participante pelo excelente nível de condução das pautas e contribuições 
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relevantes ao curso, e, às 15h32min encerou a reunião, e eu, Adriana Fernandes, lavrei a 

presente ata que segue assinada pelos membros. 


