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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

ATA DE REUNIÃO

 

Ao décimo quarto dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniu-se
ordinariamente por acesso remoto do sistema Google meet, e estavam presente na sala virtual a
Coordenadora Acadêmica local: Profa. Dra. Marlene Valério dos Santos Arenas, os docentes: Prof. Dr.
Cleberson Eller Loose, Prof. Dr. Edilson Bacinello, Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho, Profa. Dra.
Gleimiria Ba�sta da Costa Matos, Profa. Dra. Iluska Lobo Braga, Profa. Dra. Rosália Maria Passos da
Silva, Profa. Dra. Walterlina Barboza Brasil, os representantes dos discentes: Aline Cris�na
Helfenstein T2019 e Fernando Abud T2021, e a Técnica Ta�ane Ragnini Picoreli encontra-se de licença
gestação. Ausência jus�ficada: Profa. Dra. Estela Pitwaki Rossoni, que se encontra de licença médica por
sessenta dias. Não jus�ficando sua ausência: Prof. Dr. Fábio Rogério de Morais, Profa. Ms. Natália Talita
Araújo Nascimento. Constatando a existência de Quórum, iniciou às 15h10 com os: INFORMES:  1.
Mestrado sem técnico – A coordenadora informou que o PROFIAP está sem técnica para apoiar as ações
da coordenação. O apoio à coordenação foi um dos pré-requisitos para a inserção do PROFIAP na UNIR, e
que a servidora Ta�ane Picorelli Ragnini foi lotada no PROFIAP pelo Reitor anterior, justamente para
atender à exigência do Comitê Gestor, e não no NUCSA, dessa forma está sendo solicitada a direção do
NUCSA providências. 2. E-mails para PROFIAP e Coordenadora – Frente ao exposto no item anterior a
coordenadora ressaltou a importância que os e-mails fossem encaminhados ao PROFIAP e também para
o e-mail da coordenadora. 3. Atas – A coordenadora enfa�zou a importância de os professores assinarem
as atas anteriores que já estão lançadas no SEI. 4. Professor Flávio informou que a discente Bárbara
Garcez Turma 2021 foi convidada pelo Superintendente da SUGESP para reunião. 5. Profa. Iluska
informou que os discentes Alexandre e Fabio, da Turma 2019, estão submetendo ar�gos para o II
Congresso Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia 6. Profa. Marlene informou que o discente Felipe T
2021 foi convidado para explicar sobre a contratação Built to Suit (BTS) em reunião do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia, conteúdo da disciplina de Gestão de Contratos e Convênios. 7. Profa. Gleimiria
informou que a discente Luciana Fabiano da T2019 teve um capítulo de livro publicado referente ar�go
produzido na disciplina de Teoria das Organizações. A Coordenadora reforçou com esses destaques a
importância do PROFIAP nas ins�tuições. PAUTA: 1. Posse do representante da turma 2021 Fernando
Abud Neto. A Coordenadora Acadêmica Local prof. Dra. Marlene Arenas dá posse ao discente que
foi APROVADO por unanimidade. Após as boas-vindas do colegiado é solicitado o discurso. O mesmo
após agradecimento coloca os anseios da turma para que as aulas ocorram no período da noite
considerando que a maioria dos alunos do mestrado con�nuam trabalhando; outrossim que se mantenha
as aulas virtuais síncronas considerando que tem alunos de localidades distantes, mesmo após a
vacinação. 2. Prazo para defesa – A Prof. Marlene Arenas esclarece que essa turma teve no seu percurso
o processo da Pandemia COVID-19 e que isso dificultou o andamento das pesquisas, ques�ona aos
professores do colegiado quais os alunos precisarão de prazo de prorrogação, sendo iden�ficado que a
maioria tem aluno nessa condição. A coordenadora colocou em votação a prorrogação do prazo para
defesa após conversar com o Comitê Gestor e informar que a UNIR ficou com as a�vidades suspensas em
função da pandemia por 120 dias corridos, e a necessidade de prorrogar por igual período, ficando o
prazo final para o dia 5 de dezembro 2021. A Profa. Marlene alertou que devido as mudanças de
procedimentos para defesa que leva em torno de 20 a 30 dias, que os professores trabalhem com os
alunos o prazo de 5 de novembro de 2021. Coloca em discussão a prorrogação geral do prazo de defesa
para 120 dias corridos a par�r do dia 05 de agosto de 2021. A matéria é posta em deliberação e discussão
sendo votada e APROVADA pelo do Conselho. 3. Licença da profa. Dra. Estela está de licença até
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setembro (60 dias) por mo�vo de doença. O prof. Cleberson Eller Loose as 15h47 entra na reunião. 4.
Orientanda da profa. Dra. Estela discente Elielza Camargo Souza. A coordenadora informa que entrou em
contato com a professora, que respondeu que está sem a mínima condição de tomar qualquer decisão,
por estar profundamente abalada com o falecimento de seu esposo. A coordenadora informa que entrou
em contato com a discente e perguntou como estava a dissertação, a mesma informou que fez as
alterações sugeridas pela banca e que mostrou a profa. Estela, mas que a mesma não leu e em função da
internação de seu esposo por COVID e depois falecimento. A discente Aline Cris�na Pinheiro informa que
o trabalho da aluna está bem adiantado e ela já está na análise dos dados. Foi ques�onado se a prof.
Iluska Braga aceita manter a orientação, onde esta se manifestou favorável. Prof. Walterlina Brasil coloca
a importância de se manter o registro da prof. Dra. Estela Rossoni como coorientadora ou orientadora. O
colegiado após discussão propõe dois encaminhamentos que segue a seguinte votação: (a) manter a prof.
Dra. Estela Rossoni como Coorientadora, obteve seis votos; (b) manter a prof. Dra. Estela como
Orientadora, obteve três votos, dessa forma foi APROVADA pelo Conselho manter a professora Dra.
Estela Rossoni como coorientadora. 5. Procedimentos para solicitação da banca de defesa do
mestrado. Prof. Marlene Arenas esclarece a mudança no procedimento de solicitação de banca de defesa
de dissertação foi modificado na penúl�ma reunião dos coordenadores nacionais, passando a ser
autorizada pelo Comitê Gestor e a importância dos professores seguirem os seguintes passos: (a) O
professor orientador deverá solicitar a banca a Coordenação Local com 15 dias de antecedência; (b) a
coordenação local avaliará se está dentro das regras estabelecidas aprovando ou não; (c) após aprovação
da banca pela coordenação local, essa encaminhará o link para o preenchimento do Produto Técnico
Tecnológico (PTT) para solicitação ao comitê gestor; (d) o comitê gestor tem de cinco a dez dias para
analisar; (e) após a aprovação do comitê gestor, o orientador deverá registrar a banca no SIGAA com 15
dias de antecedência, tendo em vista que o SIGAA só aceita o registro com esse prazo; (f) após a
aprovação o professor orientador enviará a versão da dissertação aos banqueiros, considerando o prazo
de 15 dias para leitura; (g) cabe lembrar que a composição da banca pode manter os membros iniciais da
qualificação e convidar pelo menos um membro externo ao PROFIAP e de preferência de outra IFES que
tenha doutorado e par�cipe de um Programa de Pós-graduação; (h) após defesa, professor e aluno
devem inserir o PTT no Curriculum La�es; (i) lembrando que o aluno deve submeter o ar�go da
dissertação a uma revista com estrato mínimo, qualis A4 para cima e para o Exame Nacional de
Qualificação (ENQ) estrato qualis B2 para cima. Essa listagem é a divulgada pela CAPES extraoficial. A
Coordenadora Local do PROFIAP agradeceu a todos pelo comparecimento e não havendo mais nada para
deliberar, deu-se por encerrada a sessão às 16h40min, do qual eu, Iluska Braga, professora do PROFIAP,
lavrei a presente ata, que segue assinada pelos presentes eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARLENE VALERIO DOS SANTOS ARENAS,
Coordenador(a), em 29/07/2021, às 12:15, 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 ROSALIA MARIA PASSOS DA SILVA, Docente, em
29/07/2021, às 12:22, 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 WALTERLINA BARBOZA BRASIL, Diretor(a), em
29/07/2021, às 12:26, 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 29/07/2021, às 12:36, 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
29/07/2021, às 13:12, 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 EDILSON BACINELLO, Presidente da Comissão, em
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29/07/2021, às 13:42, 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 ILUSKA LOBO BRAGA, Docente, em 29/07/2021, às 15:51,
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 CLEBERSON ELLER LOOSE, Docente, em 29/07/2021, às
17:23, 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 Fernando Abud Neto, Usuário Externo, em 30/07/2021,
às 01:36, 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 FLAVIO DE SAO PEDRO FILHO, Docente, em 30/07/2021,
às 21:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0727496 e
o código CRC 8F090C90.

Referência: Processo nº 99955347B.000018/2019-88 SEI nº 0727496
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