
 

 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO NPGA UFBA DE 05/03/2021 

Os membros do colegiado do NPGA UFBA relacionados no final deste documento se 

reuniram no dia 05 de março de 2021, em primeira chamada, às 14 horas, no ambiente 

virtual Zoom, tendo em vista o isolamento social provocado pela Pandemia do 

Covid19,  para analisar e deliberar sobre os pontos relacionados a seguir. 

Pauta: 

1. Informes 

2. Análise do relatório de atividades administrativas 

3. Renovação de bolsista PNPD 

4. Novo cronograma RFB 

5. Orientadores da RFB 

6. Regras de transição para recredenciamento 

7. Prestação de contas NPGA 

8. O que ocorrer 

 

 

Em relação aos pontos da pauta ocorreram os seguintes registros: 

 

1. Informes. O coordenador do NPGA, professor Genauto Carvalho de França Filho, 

apresentou os seguintes informes: 

 

1.1. Aula Inaugural das Pós-Graduações  

Sobre a aula inaugural do NPGA que contou com a palestra da professora Heloísa Stalling. 

O NPGA aderiu, mais uma vez, à proposta do coletivo de várias coordenações de 

Programas de Pós-Graduação da UFBA para realizar debates mais substantivos para os 

discentes e docentes dos programas interessados . 

 

1.2 Situação aluna da HUST University 

A professora Andréa Cardoso Ventura, vice-coordenadora do NPGA, realizou um breve 

relato sobre a situação de Indira Mara Santos, estudante de doutorado brasileira que está 

realizando doutorado na Universidade chinesa HUST. Relembrou que, conforme definido em 

reunião extraordinária realizada por e-mail no mês de fevereiro, o Colegiado acatou a 

recepção da estudante, na forma de cotutela. Informou, ainda, que foi realizada no dia 4 de 

março de 2021 reunião envolvendo os professores Andréa Ventura,, Genauto França Filho e 

Huifung Qiu (HUST) para tratar da eventual vinda da aluna e sobre os trâmites necessários 

para o acordo de cooperação formal. Foi destacado que  as duas Universidades já são 

parceiras informalmente tendo havido, inclusive, visitas de delegações da China no Brasil e 

vice-versa. Foi acordado que seriam iniciados dois processos visando a formalização da 

cooperação:(i) um referente à cotutela da aluna; e (ii) outro referente ao estabelecimento da 



 

 
 

cooperação entre a UFBA e a Universidade chinesa HUST. O professor Eduardo Paes 

Barreto Davel entende que seria interessante já direcionar um orientador para a aluna antes 

de finalizar o processo e reforça que seria muito importante a formalização dessa parceria 

com a China. Mas reforça a necessidade de termos maior conhecimento sobre os 

professores da Universidade chinesa para ampliar as possibilidades de parcerias. A 

professora Andréa Ventura relembrou sobre possíveis orientadores para a estudante que já 

temos a sinalização da possibilidade do professor Rodrigo Ladeira assumir a orientação. Foi 

registrada, ainda, a possibilidade de haver uma co-orientação sugerindo uma possível 

participação da professora Maria Elizabeth Santos. 

 

1.3 Internacionalização da Revista O&S 

Professor Eduardo Davel informou que conseguiu estabelecer um modelo que permite a 

internacionalização da O&S sem impor que a revista fique limitada às línguas estrangeiras. 

Ressalta como exemplo que um artigo enviado em inglês deverá ter a versão em língua 

portuguesa e vice-versa (a versão espelho do artigo).  Informou que os custos com a 

tradução da língua complementar serão de responsabilidade dos autores. Finalizou 

comunicando que o processo de publicação mudou e que passou a  contar com cinco 

etapas, conforme indicado no site da revista.   

1.4 Novo Site do NPGA 

O professor Eduardo Davel informou que está trabalhando juntamente com o profissional 

contratado no novo site do NPGA que considera uma vitrine da instituição. Ressaltou que 

precisamos elaborar textos para as abas sobre Propósito e sobre Impactos de sua atuação. 

Sugere que isso seja realizado de maneira coletiva. Sobre o tema a professora Mônica de 

Aguiar MacAllister da Silva alerta sobre a coerência que precisa existir entre as informações 

disponibilizadas no site e as informações registradas pelos professores no Relatório 

Sucupira para avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES. Destacou que um 

dos objetos para pontuação é a coerência entre as informações disponibilizadas na internet 

e o Programa.  

1.5 Eventos na Área da Gestão Pública  

A professora Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro informa a existência de novas regras 

para a realização do ENAPEGS (Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social) 

que será todo on-line. Informa, ainda, sobre a realização do ENEPCP (Encontro Nacional 

sobre Ensino e Pesquisa no Campo de Públicas) que está com prazo aberto para receber 

propostas de mesas redondas e sessões temáticas. Destacou que esse evento será 

totalmente realizado em ambiente on-line, entre os dias 01 a 03 de setembro, em uma 

parceria que envolve a UFRB e a EAUFBA. Lembra, ainda, que está aberta a chamada de 

trabalhos do EnANPAD.  Sobre o tema, o professor Genauto Carvalho destacou o apoio do 

NPGA aos eventos, citando que houve uma reunião para traçar os mecanismos de incentivo 

ao ENEPCP por parte da coordenação do NPGA. 

2. Análise do relatório de atividades administrativas. Foi aprovado por unanimidade o 

relatório apresentado a seguir. 



 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NPGA 
 

RELATÓRIO DO EIXO ACADÊMICO 
 
1. Aprovação de Bancas 
 
1.1. Doutorado 
Doutoranda: Edjane Maria Oliveira da Silva (DINTER/2015) 
Orientador: Prof. Roberto Brazileiro 
Membros:  
Prof. Dr.  Robinson Tenório - UFBA 
Profa. Dra. Cibele Martins - UFSC 
Profa. Dra.  Claudia Medianeira - UFRGS 
Profa. Dra.  Lys Vinhaes - UFRB 
 
2.2 Mestrado  
Larissa Mello do Nascimento (MEA) – Matricula: 218121857 
Orientador: Prof. Dr. Genauto Carvalho de França Filho (EAUFBA/UFBA) 
Membros: 
Prof. Dr. Felipe Addor (UFRJ) 
Prof. Dr. Horácio Nelson Hastenreiter Filho (EAUFBA). 
 
Tássia Maria Batista de Souza (MEA) – Matrícula: 218121853 
Orientador:  Prof. Dr. João Martins Tude  
Membros: 
Prof. Dr. Genauto Carvalho de França Filho (EAUFBA/UFBA) 
Profa. Dra. Maria Suzana Souza Moura (EAUFBA) 
Profa. Dra. Maria Amelia Jundurian Cora (UFAL) 
 
2. Processos 
 
2.1 Trancamento total 
Melissa Poters Coutinho (MEA) – Solicitação de trancamento total do semestre 
2021.1  
 
2.2 Cancelamento de Matrícula 
Michele Kremer Sott (DOU), ingressa em 2021, solicitou cancelamento.  
 
2.3 Aproveitamento de estudos 
Gislan Santos Sampaio (MEA) – Disciplinas: FCCB87 Controladoria e Administração 
Pública. 
 
 

RELATÓRIO DO EIXO PROFISSIONAL 
 
1. Homologação de Dissertações recebidas 
 
. Érika Cristiane da Silva Santos (Turma MPA20 IFNMG 2019.1), matrícula 
2019116480, orientador: Horacio Nelson Hastenreiter Filho 
. Cláudio José Barbosa de Amorim (Turma MPA19 SESAB 2018.2), matrícula 
218219726, orientadora: Denise Ribeiro de Almeida 



 

 
 

. Ana Carolina Souza Paiva Chamusca Assmar (Turma MPA19 UFBA 2016.2), 
matrícula  216219624, orientadora: Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro 
 
2. Aprovação de Bancas Examinadoras 
 
Mestrando: Valter Dimas  
Orientador: Prof. Dr. Guilherme Marback  Neto EAUFBA/NPGA 
Profa Claudia Helena dos Santos Araujo - IF Goiás 
Profa Tânia Fischer  EAUFBA/NPGA 
 
Mestranda: Vanessa Santana 
Orientador: Prof. Dr. Guilherme Marback  Neto EAUFBA/NPGA 
Prof Fabio Ferreira  -  EAUFBA 
Profa Vanessa Brasil Campos Rodriguez – UNIFACS 
 
Mestranda: Michelle Almeida 
Orientador: Prof. Dr. Guilherme Marback Neto EAUFBA/NPGA  
Prof Ernani Coelho Neto  -  EAUFBA 
Prof Luiz Alberto Faria – USP 
 
Mestranda: Ana Fernanda de Borja Gonçalves Dantas (Turma MPA19 SESAB 
2018.2), Matricula 218219722 
Orientadora: Ana Rita Silva Sacramento 
Examinadores: 
Profa. Dra. Denise Ribeiro de Almeida (NPGA/UFBA) 
Prof. Dr. José Antonio Gomes de Pinho (NPGA/UFBA) 
Profa. Dra. Lídia Boaventura Pimenta (UNEB) 
 
Mestranda: Samanta de Santana Praia (Turma MPA19 UFBA 2018.2), Matrícula 
218219752 
Orientadora: Profa. Dra. Tânia Moura Benevides, NPGA/EAUFBA 
Membros:  
Prof. Dr. Fábio Ferreira, EAUFBA 
Profa. Dra.  Lídia Boaventura Pimenta, UNEB 
 

 

3. Renovação de bolsista PNPD 

A professora Andréa Ventura informou sobre o pedido de aprovação do relatório de estágio 

pós-doutoral e renovação da bolsa de pesquisa de Janaína Otonelli (PNPD). Registrou que 

o professor José Célio Silveira Andrade, supervisor da bolsista, defende sua aprovação e 

renovação mas condicionada à sua participação nas atividades previstas no Plano de 

Trabalho e nas ações do grupo de pesquisa Governança para Sustentabilidade e Gestão de 

Baixo Carbono (Gps). Informa, ainda, que a Coordenação do NPGA tem o objetivo de 

ofertar a bolsa à novos alunos fixando em no máximo dois anos a permanência de um 

bolsista PNPD junto ao Programa. Entretanto, considerando que a CAPES está com o 

sistema fechado para cadastro de novos bolsistas, propõe que Janaina Antonelli terá a 

renovação da bolsa aprovada em caráter condicional, com avaliação trimestral realizada 

entre Coordenação do NPGA e o supervisor da bolsista, podendo ser encerrada ao final de 



 

 
 

cada período de três meses. A decisão foi aprovada por unanimidade.  

4. Novo cronograma RFB 

A professora Elizabeth Matos Ribeiro, coordenadora do Mestrado Profissional em 

Administração, informou que o cronograma de execução da Turma 21 do MPA para 

servidores da RFB foi alterado, em atendimento às demandas feitas pelos estudantes e em 

comum acordo com a Equipe Gestora da Organização. Destacou que as alterações visam 

desconcentrar as aulas que haviam sido previstas no Contrato para ocorrer em 04 (quatro) 

módulos que deveriam atender a previsão dos deslocamentos dos servidores que residem 

em outros estados da federação, assim como qualificar a formação dos estudantes. Após 

discussão com os discentes, docentes e representantes da RFB, a Coordenação do MPA 

propôs um novo cronograma que, por efeitos contratuais, precisa ser aprovado pelo 

Colegiado visto que será necessário fazer um Termo Aditivo ao Contrato para legitimar as 

mudanças.  O novo cronograma apresentado foi aprovado por unanimidade.  

 

5.  Aprovação Preliminar de Professores-Orientadores dos Estudantes da Turma 

do MPA- RFB 

A professora Elisabeth Matos relembrou que a EAUFBA, através da Congregação, aprovou 

uma nova Resolução em dezembro de 2020 que impõe que os cursos remunerados devem 

realizar processo seletivo interno para professores e professores-orientadores. Mas como o 

Contrato da Turma 21 do MPA-RFB foi firmado em 2019, anterior a essa normativa, foi 

solicitado ao Presidente da Congregação, professor João Martins Tude, não realizar os 

respectivos processos seletivos. Ao acatar o pleito, o referido gestor recomendou que para a 

escolha dos professores-formadores e professores-orientadores deveriam ser respeitados 

os princípios que fundamentam a referida normativa, centrados na defesa dos requisitos da 

inclusão e transparência do processo de gestão pedagógica e financeira dos projetos 

financiados. Nesse sentido, a Coordenação do NPGA em relação à escolha dos professores 

decidiu indicar, sempre que possível, mais de um docente para o compartilhamento das 

disciplinas, priorizando os que não haviam dado aulas nos cursos realizados no quadriênio 

(2017-2020). Para a escolha dos professores-orientadores a coordenação utilizou os 

seguintes parâmetros: (i) levantamento do número de orientandos recebidos pelos docentes 

no último quadriênio (2017-2020) de modo a privilegiar os que receberam menos indicações 

no período; (ii)   levantamento das vagas de orientação disponibilizadas pelos professores 

considerando o limite de até 08 (oito) orientações por quadriênio; (iii)  aderência dos temas 

de pesquisas dos professores-orientadores às escolhas temáticas dos estudantes; e (iv) 

indicação de orientações para os professores colaboradores, mantendo a tradição da gestão 

do MPA, desde que essa escolha não implique na falta de orientação para os professores 

permanentes.  O professor Eduardo Davel registrou suas preocupações com as 

determinações da nova Resolução aprovada pela  Congregação e sugeriu que compete ao 

Colegiado do NPGA definir critérios que garantam a inclusividade e transparência dos 

processos seletivos dos  professores e orientadores para os programas acadêmico e 

profissional.  A professora Tânia Fischer elogiou os critérios de transparência que vêm 

sendo adotados pela EAUFBA e pelo NPGA e informou que em conversas com o 

departamento jurídico da FAPEX recebeu orientação para realizar processos seletivos para  

todos os contratos a serem feitos pelos projetos ou programas por meio de Edital. A 

professora sugeriu que o NPGA faça consulta ao jurídico da FAPEX  e/ou à Procuradoria da 

UFBA. Após essa discussão a  lista de professores-orientadores foi aprovada por 



 

 
 

unanimidade.  

6. Regras de transição para recredenciamento 

A professora Andréa Ventura informou que, diante da aprovação das Novas Regras de 

Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento do NPGA, aprovadas via reunião 

extraordinária realizada em fevereiro, todos os professores interessados já podem realizar 

sua solicitação de recredenciamento. Destacou, no entanto, a necessidade de serem 

definidas regras de transição considerando os possíveis impactos causados pela Pandemia 

do COVID-19 na produção dos professores. Foi apresentado como sugestão que todos os 

professores já credenciados no NPGA (tanto permanentes como colaboradores) podem 

solicitar o credenciamento dentro da mesma categoria atual (ou inferior), mesmo que não 

tenham atingido a pontuação. Aqueles que não atingirem a pontuação terão seu 

credenciamento aceito, em caráter provisório pelo prazo de um ano, devendo cumprir os 

critérios estabelecidos nas Novas Regras até dezembro de 2021, sob pena de ter seu 

credenciamento alterado ou recusado.  

7. Prestação de contas NPGA 

O professor Genauto Carvalho França, fez um breve relato do período em que a atual 

gestão assumiu a coordenação do NPGA (em meados de 2019), destacando a escassez de 

recursos. Mas, com o advento do Contrato para a nova turma do MPA da RFB, houve uma 

oxigenação financeira no Núcleo. Durante sua explanação, informou que o NPGA foi 

procurado pela UERN (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte), para uma nova 

turma do MPA e também pela UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz) para a 

realização de um Doutorado Interinstitucional. A professora Andréa Ventura informou que, 

dentre as prioridades administrativas, está a retomada do modelo de prestação de contas 

mensal, inclusive retroativa aos meses ainda não apresentados neste formato. Na 

oportunidade destacou que todos os gastos do NPGA estão disponíveis na página de 

transparência da FAPEX (https://master.fapex.org.br/portaltransparencia/Projetos.aspx). A 

prestação de contas, que foi enviada com antecedência por email, foi aprovada por unanimidade.  

 

8. O que ocorrer 

A professora Tânia Maria Diederichs Fischer, vice-coordenadora do PDGS (Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social), informou que a Turma 8 do 

mestrado interdisciplinar está iniciando na próxima semana. Lembrou, ainda, que a turma 

tem por objetivo fazer uma pesquisa intimamente associada ao ensino, pesquisa aplicada ao 

território da Península de Itapagipe. 

Sem mais a tratar o coordenador, o professor Genauto de Carvalho França Filho, encerrou a 

reunião às dezessete horas 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, 05 de março de 2021. 

 

Joanito Carmo dos Santos Junior, secretário acadêmico do NPGA. 

https://master.fapex.org.br/portaltransparencia/Projetos.aspx
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1. Andréa Cardoso Ventura 
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3. Elizabeth Matos Ribeiro 

4. Eduardo Paes Barreto Davel 
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6. Rodrigo Ladeira 

7. Tania Maria Diederichs Fischer 
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