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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ATA DE REUNIÃO

Ao oito dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas e cinco minutos da tarde, reuniu-se ordinariamente por acesso remoto do
sistema Google meet, e estavam presente na sala virtual a Coordenadora Acadêmica local: Profa. Dra. Marlene Valerio dos Santos Arenas, os
docentes, Prof. Dr. Cleberson Eller Loose, Prof. Dr. Fábio Rogério de Morais, Dr. Flávio de São Pedro Filho, Prof. Dr. Erasmo Moreira de Carvalho,
Profa. Dra. Estela Pitwaki Rossoni, Profa. Dra. Gleimiria Ba�sta da Costa Matos, Profa. Ms. Natália Talita Araújo Nascimento, Profa. Dra. Rosália
Maria Passos da Silva, a representante dos discentes: Aline Cris�na Helfenstein, e a Técnica Ta�ane. Ragnini Picoreli. Jus�ficando sua
ausência: Prof. Profa. Dra. Walterlina Barboza Brasil. Constatando a existência de Quórum, iniciou com os:  INFORMES: 01) O site do Sucupira
conseguimos enviar todas as informações até 24/11/2020 e o Comitê Gestor enviou a CAPES no dia 28/11/2020. A UNIR foi bem elogiada porque
entregou antes do prazo, inclusive sem a existência de inconsistências. 02) Informa a Coordenadora que o Sucupira está aberto para trabalhar a
coleta de dados referene o ano de 2020. 03) Estamos trabalhando com o formulário de levantamento dos Egressos e buscamos conseguir pelo
menos 80% de respostas, embora seja bem di�cil conseguir que os egressos respondam. Essa informação é importante porque o PROFIAP/UNIR
deverá indicar pelo menos cinco casos de sucesso dos egressos para avaliação da CAPES. 04) Temos a informação que somente dois alunos da
turma de 2019 UNIR farão o ENQ. O que representa que 88% dos discentes lograrão atender o requisito de dispensa do exame com a publicação
de ar�go em periódicos classificados pela CAPES, com estrato acima de B3. E novamente a UNIR se destacou por ser muito produ�va. 05) A aluna
Aline Cris�na Helfenstein apresentou ar�go completo no VI Encontro dos Mestrados Profissionais em Administração - EMPRAD/FEA/USP/2020 e
foi muito bem sucedida, com o ar�go “Promoção do desenvolvimento regional proposto pela Lei Complementar 123/2006 nas licitações:
compara�vo de licitações de dois municípios do cone-sul do Estado de Rondônia” 06) A aluna Luciana Fabiano dos Santos Uchôa apresentou o
ar�go completo no XXII ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTÃO EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE – ENGEMA/FEA/USP/2020   e também foi
muito bem sucedida, com o ar�go “Inovações tecnológicas na Lei nº 8.666/1993 - nova dimensão do desenvolvimento sustentável”. 07)
Tivemos seis alunos da Turma 2019 que apresentaram comunicação de projeto no XV JORNADA CEDSA/UNIR/2020: Francisco Alexandre Bellinassi
Paim com projeto “Dimensões do valor percebido pelos usuários do sistema integrado de gestão de a�vidades acadêmicas (SIGAA)”; Rafael
Vicente Mar�ns dos Reis com o projeto “Impacto da Pandemia do COVID-19 no serviço público: abordagem ao Tribunal Regional do Trabalho da
14ª Região (TRT 14)”; Flávia Regina Alves de Hungria Folador com o projeto “Compras compar�lhadas no IBG: uma proposta para o�mização de
recursos e maior economicidade em compras”; Danielle Freire Azevedo Silva da Costa com o projeto Análise das polí�cas públicas municipais de
prevenção e combate às queimadas urbanas no município de Porto Velho, Rondônia”, Aline Cris�na Helfenstein com o projeto “Home Office na
Universidade Federal de Rondônia em tempos de pandemia e proposta para implantação pós pandemia”; Débora Fernandes de Souza Mendes
com o projeto “Criminologia verde para reforço da polí�ca sancionadora do IBAMA contra o desmatamento ilegal em Rondônia”, o discente
Claudio Maurício Simões de Souza apresentou ar�go completo “Accountability e as câmaras municipais de Rondônia: uma inves�gação nos
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portais eletrônicos” onde os alunos foram bem sucedidos e a dedicaram na par�cipação nos eventos e valorizando assim o nosso mestrado. 08)
Professora Gleimiria elogiou a Coordenação pelo empenho de trabalho para conseguir realizar a coleta do Sucupira de 2017,2018, 2019 e 2020.
09) Prof. Cleberson e Profa. Estela disseram que está sendo muito produ�va as aulas na disciplina Tópicos Especiais em Gestão Pública II. 10) A
Aluna Aline Cris�na Helfenstein também agradeceu aos professores por estarem conseguindo ajudá-los a produzir e aproveitar as oportunidades
oferecidas pelo curso. 11) A Coordenadora informa que está aberto o Recredenciamento dos docentes que será realizado pelo próprio comitê,
com base no la�es, por isso não foi solicitado nada aos docentes locais, somente informado que deverão manter os la�es atualizados. 12)
Informou também que está aberto o edital de credenciamento para os novos professores. O edital está publicado no site do PROFIAP local e
nacional. 13) O prof. Flávio pediu para registrar que o evento realizado pelos discentes na disciplina Gestão de Projetos tem o registro de ISBN e
que enviará para ser colocado na página do PROFIAP. Após os informes passou-se para deliberação da PAUTA com 01) Processo
99955347B.000018/2019-88, documento: 0549417 feito um Ad referendum o pedido de Credenciamento do docente: Prof. Valmir Ba�sta
Prestes de Souza no Programa de Mestrado PROFIAP.  A matéria é posta em deliberação e discussão sendo votada e APROVADA pelo do
Conselho. 02) Pedido de Descredenciamento do PROFIAP do Prof. Dr. Erasmo Moreira de Carvalho, onde informou que foi convidado para
assumir uma nova função dentro da UNIR, e por este mo�vo não há como conciliar com o PROFIAP, agradece todo tempo que passou e que neste
momento precisa se afastar para atender este novo projeto. A Coordenadora pediu para registrar os agradecimentos a dedicação e pelo bom
trabalho desempenhado pelo Prof. Erasmo ao PROFIAP. Na reunião a Coordenadora informou que devido o pedido de saída, consultou o Comitê
Gestor e eles informaram que não poderá permanecer como orientador, desta forma, seus orientandos serão remanejados para outros
professores a�vos no curso. A Profa. Gleimiria fez indica�vo para a redistribuir os orientandos do Prof. Erasmo, onde a Coordenação deverá
solicitar a temá�ca dos alunos Lucas Rommel de Souza Neves e Nathália Sobral Guedes da Silva e conforme seus planos de trabalho deverá
redistribuir aos membros conforme área de cada docente. A matéria é posta em deliberação e discussão sendo votada e APROVADA pelo do
Conselho. 03) A Coordenadora lembrou que a defesa da banca de qualificação seja até 15 de fevereiro de 2020, e lembrando que a banca tem
que ter o orientador, um professor do PROFIAP local e um professor do PROFIAP da rede nacional e pode chamar o membro externo ao
PROFIAP e UNIR. Lembrando que todos os trabalhos que envolvam pesquisa com seres humanos devem ser enviados para aprovação do Comitê
de É�ca, independente da temá�ca “ § 1 o Não se enquadram no inciso antecedente os Trabalhos de Conclusão de Curso, monografias e similares,
devendo-se, nestes casos, apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP/CONEP”. Tendo o PROFIAP um prazo bem pequeno para defesa de
qualificação, se a comissão de é�ca não deliberar em tempo hábil, os membros terão de deliberar sobre esta relação.  A matéria é posta em
deliberação e discussão sendo votada e APROVADA pelo do Conselho. 04) Eleição da coordenação local. Às 17:57 a Coordenadora se ausenta e a
Vice Coordenadora Professora Gleimiria conduz a reunião e informa sobre todo o processo da eleição e indica novamente a Professora Marlene
para assumir a coordenação novamente. A matéria é posta em deliberação e discussão sendo votada e APROVADA por unanimidade pelo do
Conselho a reeleição da Profa. Marlene para Coordenadora do PROFIAP por mais dois anos a par�r de 2021. A Coordenadora Local do PROFIAP
agradeceu a todos pelo comparecimento e não havendo mais nada para deliberar, deu-se por encerrada a sessão às dezoito horas e dezesseis
minutos, do qual eu, Ta�ane Ragnini Picoreli, Técnica, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos presentes eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por TATIANE RAGNINI PICORELI, Esta�s�co, em 07/01/2021, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLENE VALERIO DOS SANTOS ARENAS, Coordenador(a), em 07/01/2021, às 15:50, conforme

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO DE SAO PEDRO FILHO, Docente, em 08/01/2021, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ESTELA PITWAK ROSSONI, Docente, em 08/01/2021, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA MATOS, Docente, em 11/01/2021, às 12:38, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ERASMO MOREIRA DE CARVALHO, Docente, em 12/01/2021, às 16:51, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALINE CRISTINA HELFENSTEIN, Assistente em Administração, em 14/01/2021, às 11:15, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLEBERSON ELLER LOOSE, Docente, em 15/01/2021, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NATALIA TALITA ARAUJO NASCIMENTO, Docente, em 15/01/2021, às 13:51, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROSALIA MARIA PASSOS DA SILVA, Docente, em 15/01/2021, às 15:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO ROGERIO DE MORAIS, Presidente de Comissão, em 18/01/2021, às 17:35, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0571550 e o código CRC 608038D1.
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