
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO NPGA UFBA DE 01/06/2020 
  
Os membros do colegiado do NPGA relacionados no final deste documento se reuniram 
virtualmente, no dia 01 de junho de 2020, por conta da suspensão das atividades acadêmicas 
e administrativas presencialmente realizada pelo CONSUNI/UFBA, em razão da Pandemia do 
COVID-19, em segunda chamada, às 14 horas e 30 minutos, para conhecer, analisar e 
deliberar sobre os pontos relacionados a seguir. 
 

Pauta: 
 
1. Informes. 
 
2. Esclarecimen       ções de teses e 
dissertações (MP          
 
3. Análise do rela      
 
3.1. Homologaçã           
 
4. Aprovação do         na coleta 2019 do 
Relatório CAPES 
 
5. O que ocorrer. 
 
 
Os pontos da pa         rdem estabelecida na 
pauta.  
 

1. Sobre os infor       
 
1.1. Aditamento         
 
A Vice-Coordena       ou que o recurso do 
DINTER, que te           0 de maio de 2020, 
conseguiu prorro        . Essa dilatação foi 
solicitada em raz         uxe para a execução 
do referido recu       ados pelo Edital de 
Internacionalizaçã  
 
1.2. Construção do planejamento estratégico do NPGA. 

 
O Coordenador do NPGA, professor Genauto França, informou que diversos docentes têm 
manifestado interesse em colaborar na construção de uma agenda para o planejamento 
estratégico do Núcleo, em especial os professores Eduardo Davel e Tânia Fischer. Ressaltou 
a importância dessas manifestações, pois demonstram o comprometimento dos docentes com 
a qualificação e fortalecimento das estratégias de gestão institucional, administrativa e 
acadêmica dos Programas. Enfatizou que essas manifestações contribuem para reforçar a 
agenda de ações que vêm sendo definidas pela atual equipe de coordenação. A 
Coordenadora do MPA-NPGA, professora Elizabeth Matos, reforçou que o NPGA vem 



trabalhando, desde julho de 2019, na construção de uma agenda preliminar que dê suporte à 
concepção e elaboração do planejamento estratégico, conforme apresentações feitas nas 
duas oficinas realizadas com esse objetivo no final do ano de 2019 e início de 2020. A 
professora Elizabeth Loiola reforça que enviou para professora Andréa proposta que auxilia 
na organização de planejamento estratégico, que poderá nos auxiliar inclusive nos trabalhos a 
distância. 
 
1.3. Consulta pública enviada sobre ANPAD.  

 
A professora And           todos os professores 
do NPGA, em 2         processo eleitoral da 
diretoria  da ANP          das chapas lançadas 
para essa legislat         O professor Genauto e 
boa parte dos de      a do tema da eleição 
da ANPAD, indic         s candidatos. Alguns 
docentes ressalta          a nesses fóruns, para 
poder participar d          rea de administração. 
A Coordenação d          e adimplência ou não 
do NPGA para te           até então o MEC não 
havia liberado o       A para efetivação do 
pagamento da an    
 
1.4. Portaria nº 1         alho dos Professores 
e Servidores Téc       emia.  
 
Após apresentar         nformou que todos os 
técnicos administ          abalho, destacando a 
importância do en         ntura propôs enviar o 
modelo de instru      imento dos docentes, 
mas conforme co         ofessor João Martins 
Tude, ficou defin          Trabalho utilizando o 
modelo do PIT       artamento, conforme 
determinação já e      ortaria, o PIT deve ser 
atualizado consid         as remotamente pelos 
docentes.   
 
1.5. Reflexões so          Públicos.  
 
O professor Genauto explicou que a Coordenação considera que esta divulgação não é uma 
atribuição direta do NPGA, tendo em vista a especificidade de cada pesquisador. Mas 
ressaltou a importância de que essa informação possa ser feita como um gesto de 
compartilhamento entre todos professores e grupos de pesquisa. Entretanto, a professora 
Maria Elisabete Santos defendeu que essa posição seja discutida no Planejamento 
Estratégico, por considerar sua relevância estratégica na formulação das políticas de gestão 
do NPGA.  
 
1.6. Resultado da Seleção Interna de Tese a ser Submetida ao Edital Prêmio CAPES 2020  
        



A professora Andréa Ventura, que presidiu a Comissão de Seleção formada por ela e pelos 
docentes  do NPGA Daniela Moscon e Roberto Brazileiro, constituída para escolher a melhor 
Tese do NPGA a ser indicada para o Prêmio CAPES 2020, informou que, após avaliar os três 
trabalhos inscritos, foi então escolhida, por unanimidade, a tese da aluna Tatiana Doin 
orientada pela Professora Ariadne Scalfoni Rigo. As demais teses inscritas foram as 
seguintes: Deise Santana de Jesus Carvalho, orientada pela Profª. Maria do Carmo Lessa 
Guimarães, e Gracyanne Freire de Araújo, orientada pelo Prof. Eduardo Davel.   
  
2. Esclarecime       cações de teses e 

dissertações         
 

O professor Gen        mado pelo Conselho 
Universitário (CO       enciais por motivo da 
pandemia da CO        e alinhamento com  a 
decisão do CONS           que estão em atraso 
anterior à pande         rada nas decisões e 
orientações da P       ejam realizadas, sem 
que essa decisão        os estudantes. Sobre 
essa decisão fo        ctam diretamente na 
possibilidade de        sobre o número de 
orientandos por o         mo.   
 
O professor Gen        es dos programas de 
Pós-Graduação          ições que fortaleçam 
soluções individu         unidade institucional 
necessária ao for         nde ameaça. De todo 
modo, recomend         s já qualificados e em 
situação de atras        estas situações muito 
específicas e so        ntando), em havendo 
possibilidade efe         NPGA recomenda o 
encaminhamento      das observando as 
determinações d        ocolos definidos pela 

terão que ser ju        modo a garantir os 
direitos dos estud          e Universidade.  
 
Outro aspecto de          as defesas aprovadas 
sejam realizadas a d stâ c a, co  e o de pa ece  esc to po  pa te da banca.  
 
 

3. Análise do relatório de atividades administrativas.  
 
O relatório administrativo apresentado abaixo foi aprovado por unanimidade. 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NPGA 
 

3.1 Homologação de Bancas 
 
Discente: Julia Neves (DO/2014) 
Profa. Dra. Tânia Fischer  Orientadora (UFBA/NPGA) 



Prof. Dr. Guilherme Marback (EAUFBA)  
Profa. Dra. Elvia Fadul (UNIFACS) 
Prof. Dr. Jeová Torres (UFCA) 
Profa. Dra. Paula Schommer (UDESC) 
Suplentes: 
Prof. Dr. Penildon Silva (UFBA) 
Prof. Dr. Antônio Freitas (FGV) 
 
Discente: Tais Ale     
Prof. Dr. Rodrigo     
Prof. Dr. Ricardo    
Floriano Barbosa  
Profa. Dra. Adrian     
Prof. Dr. Esdras M     
 
Discente: Alessan      
Prof. Dr. Jefferso        
Prof. Dr. Ernani M    
Profa. Dra. Maria      
Prof. Dr. Jorge Co    
Prof. Dr. Cesar A     
 
Discente: Cristian       
Prof. Dr. Paulo Fi     
Prof. Dr. Augusto        enador de Projetos 
dos Observatório      
Prof. Dr. João Ma    
 

Discente: Maily V      
Prof. Dr. Ernani M     
Prof. Dr. Edimara    
Prof. Dr.  Jefferso      
Prof. Dr.  Rodrigo      
Prof. Dr. Antonio      
 
 
 
4. Aprovação do        e Profissional) para 
Integrar o Relatório CAPES 2019 
 
O professor Genauto França apresentou uma proposta preliminar de lista com os 20 melhores 
produtos (bibliográfico e técnico-tecnológicos) do NPGA referente à produção docente de 
2019, sendo 10 do eixo acadêmico e 10 do eixo profissional. Inicialmente o coordenador 
relembrou que esta ainda não é a lista definitiva do quadriênio, que será apresentada no 
relatório de 2020. Esta representa o ano de 2019. Por isso, considera que esse relatório de 
2019 constitui um exercício importante para a Coordenação, no sentido de se adequar às 
novas regras de qualificação dos produtos. Informou que a seleção deve contemplar três tipos 
de produtos: artigos científicos, produtos técnicos e tecnológicos e produção bibliográfica (na 
forma de livros e capítulos de livros). 



 
Em seguida, o professor apresentou os critérios estabelecidos pela nova sistemática de 

sustentam os princípios orientadores da nova Coordenação do NPGA, centrados no respeito 
à diversidade. Salientou também a importância do impacto, que deve ser refletido na 
diversidade dos temas e tipos de produção, sendo o intuito do NPGA o de tentar contemplar o  
maior número possível de docentes do NDP (Núcleo de Docentes Permanentes) no referido 
ano. Ressaltou, ainda, que essa escolha buscou conciliar os critérios destacados acima com a 
qualidade dos pe       siderando os estratos 
superiores das re           , ainda em vigência. 
 
Considerando es         pela Coordenação do 
NPGA, quatro cri          nível de aderência do 
produto em relaç            cupação no equilíbrio 
com a distribuiçã         co e profissional); (iii)  
a co-autoria das      ou egressos; e (iv) a 
qualidade da jus        onsistente o nível de 
impactos que os       s.  

 
Após essa apres          ram apresentadas as 
listas sugeridas p         avaliação e discussão 
dos membros do          debate onde profa. 
Elizabeth Loiola d         ter artigos publicados 
junto com alunos     mou, ainda, que esse 
trabalho já havia        ofa. Andréa.  
 
Prof. Genauto co        dutos de 2019, para 
verificar se os a        nda se houve algum 
equívoco por par         alizadas alterações e 
que as listas lanç           
 
       
5. O que ocorrer  
      
5.1. Professor Ro        ibilizados pelo NPGA 
para correção de          cente Luis Romel de 
Assis Oliveira Jún          Informou que o artigo 
foi aprovado na e são des  top  c esce tou a da que e ste out o artigo em elaboração 
com os professores Maria Tereza e Ricardo Coutinho que deverá ser publicado entre outubro 
e dezembro de 2020.   
 
5.2. Prof. Horácio lembrou proposta recentemente enviada para a Coodenação do NPGA em 
que considera que, diante do adiamento de inúmeros eventos e a consequente diminuição 
dos gastos com viagens dos docentos e discentes, que parte dos recursos disponíveis no 
NPGA sejam utilizados para pagamento de revisões de artigos, de inscrições em congressos 
virtuais e também em submissões de artigos. Lembrou ainda que apresentou uma segunda 
proposta consistindo no aproveitamento do período de pandemia para nos apoiarmos uns aos 
outros com vistas a revisão dos artigos que estão sendo produzidos, fomentando, assim, um 
trabalho colaborativo. Profa. Andréa sugeriu que cada professor já possa iniciar esse trabalho 



colaborativo. Informou também que a Coordenação irá propor que esse trabalho seja 
realizado dentro do processo de planejamento do NPGA, segundo as linhas de pesquisa. 
Prof. Genauto ressalta que esse tema será objetivo de novas discussões de aprofundamento 
para futuras deliberações. 
 
5.3. Prof. Davel sugeriu que seja instituído na Escola um prêmio anual de melhor tese, 
dissertação e TCC, e que esses resultados já sejam utilizados para indicar o melhor produto 
do NPGA para a Capes.  
 
5.4. Profa. Tânia          isa ser pensado por e 
para todos os p       a oportunidade para 
informar que es         rário formativo para 
professores de ed        mpacto.  
 
5.5. Prof. Horácio         rá em contato com os 
professores para        e conhecimento em 
administração. 
 
5.6. A representa       nformou que haverá a 
seleção de novos       dréa o registro em ata 
do apoio prestad       te discente informou 
ainda que divers          solicitar informações 
quanto aos novo          acadêmicos, defesas 
etc. A represent        estarem conseguindo 
produzir durante         nças ressaltando que 
alguns atuam na         os indicam que suas 
residências não        estarem conseguindo 
acessar a interne          ome dos alunos, uma 
maior compreens          oordenação do NPGA 
cobre dos orienta        icitado, ainda, que os 
casos dos estuda         ualmente. 
 
5.7. Profa. Elizab          o dos especialistas de 
pós-graduação, q         ue os pareceres não 
registrem apenas         de das instituições de 
origem, visto que        
 
Sem nada mais a t ata  o coo de ado  do G , o esso  Ge auto França, encerrou a 
reunião às dezessete horas e trinta minutos e eu, Joanito Carmo dos Santos Junior, secretário 
acadêmico do NPGA, lavrei esta ata, que segue assinada por mim e pelos membros do 
Colegiado presentes.  
 
Salvador, 01 de junho de 2020. 
 

 
Joanito Carmo dos Santos Junior, secretário acadêmico do NPGA. 
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