
 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO NPGA UFBA DE 
07/AGOSTO/2020 

  
Os membros do colegiado do NPGA UFBA relacionados ao final deste documento se 
reuniram no dia 07 de agosto de 2020, às 14h, no ambiente virtual Zoom, tendo em 
vista o isolamento social provocado pela Pandemia do Covid-19, para analisar ou 
deliberar sobre os pontos relacionados a seguir. 
  

Pauta: 
  
1. Informes. 
  
2. Análise do relatório de atividades administrativas. 
  
3. Inclusão do Professor Horácio Nelson Hastenreiter Filho no Grupo de Trabalho 
de Planejamento do NPGA. 
 
4. Qualis dos artigos entregues pelos alunos de doutorado como exigência para 
receber o diploma de doutor em Administração. 
 
5. Planejamento e oferta do Semestre Letivo Suplementar  
 

6.  O que ocorrer. 
  
 

  
Em relação aos pontos da pauta ocorreram os seguintes registros: 
  
1. Informes.  apresentou os seguintes informes: 
  
1.1. A coordenadora do eixo profissional, Elizabeth Matos Ribeiro, destacou a 

importância dos professores tomarem conhecimento do novo edital da Proext, 
que traz oferta de bolsas, atividades complementares, etc.      

1.2. A professora Vera Lúcia Peixoto Santos Mendes informou que sua 
coorientanda Maria Joaquim, aluna da Universidade Michigan, defendeu sua 
tese essa semana em Michigan (via Skype). Agradeceu todo o suporte que teve 
por parte do NPGA, em especial do professor Ricardo Coutinho, durante o 
período de 1 (um) ano e 8 (oito) meses em que a aluna esteve em Salvador 
realizando coleta de dados no Hospital do Subúrbio.     

1.3.  O professor Eduardo Paes Barreto Davel informou que iniciou, essa semana, 
o Fórum Educação e Administração que anteriormente acontecia de forma 
presencial mas, devido à pandemia, ocorreu a primeira experiência online (via 
zoom) o que permitiu a participação de pessoas de todo o Brasil. Por essa 



 

 

razão, a atividade extensionista e de pesquisa seguirá sendo realizada de 
maneira online, mesmo após o retorno das atividades presenciais.  

1.4. A professora Tânia Maria Diederichs Fischer informou que irá disponibilizar um 
vídeo sobre o formato proposto de Estágio Docente que será diferenciada para 
o Semestre Suplementar. Tal proposta visa, entre outras opções disponíveis 
aos discentes, a construção de um webinário à partir de temáticas sugeridas 
pelos coordenadores dos colegiados de graduação. 

 
  
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 
 
Homologação da Defesa 
Taís Alexandre Antunes Paes – Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Ladeira 
 
Homologação de Banca 
Doutorando: Nid Dutra D´Amorim Junior 
Orientadora: Profa. Dra. Mônica de Aguiar Mac-Allister da Silva – Universidade Federal da Bahia 
Convidados: 
Prof. Dr. Charles Kirschbaum - Instituto de Ensino e Pesquisa 
Profa. Dra. Elisabeth Regina Loiola da Cruz Souza - Universidade Federal da Bahia 
Profa. Dra. Manuela Ramos da Silva - Universidade Federal de Sergipe 
Profa. Dra. Maria Ângela da Costa Lino Franco Sampaio - Faculdade Baiana de Direito e Gestão 
Profa. Dra. Maria do Socorro Silva Carvalho - Universidade do Estado da Bahia 
 

 
  
. 

  
 3.   Inclusão do Professor Horácio Nelson Hastenreiter Filho no Grupo de 

Trabalho de Planejamento do NPGA 
A coordenação do NPGA apresentou a proposta de inclusão do professor Horácio 
Hastenreiter no grupo que está trabalhando a proposta de planejamento, avaliação e 
políticas do NPGA. A sugestão do nome do referido professor se justifica pela 
experiência de gestão e também pelo fato de que, à partir do mês de agosto, assumirá 
a coordenação do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Publicação (NAPP). A inclusão foi 
aprovada por unanimidade.  
  
4. Qualis dos artigos entregues pelos alunos de doutorado com exigência para 

receber o diploma de doutor em Administração. 
 
 A professora Andréa Cardoso Ventura destacou que o regimento do NPGA traz em 
seu corpo como requisito obrigatório para o recebimento do título de doutor a 



 

 

necessidade de que o(a) doutorando(a) publique ao  menos um artigo em periódico 
qualificado na CAPES. Ocorre que o sistema de avaliação da qualidade dos periódicos 
(QUALIS CAPES) está em processo de transição. Por essa razão, Área 27 da CAPES, 
responsável pelos cursos de administração, e retirou de todos os seus materiais a 
especificação de que um “periódico qualificado” representa o status de um periódico 
B2 ou superior. Diante dessa situação, a maioria dos presentes posicionou-se pela 
exigência de que, até decisão em contrário, será entendido por “periódico qualificado” 
no NPGA todos aqueles periódicos com classificação B2 ou superior encontradas no 
sistema QUALIS CAPES 2013-2016, ainda vigente na Plataforma Sucupira.  
 

5. Planejamento e oferta do Semestre Letivo Suplementar  
      

O coordenador do NPGA, professor Genauto Carvalho de França Filho, fez a 
apresentação das disciplinas levantadas pela secretaria do NPGA como fundamentais 
para serem ofertadas para os concluintes e novos entrantes dos cursos acadêmico. A 
professora Andrea Ventura destacou que todas as disciplinas estão sendo ajustadas 
diante da necessidade de atendimento às necessidades dos cursos de graduação. Foi 
destacado que o semestre suplementar é optativo podendo o aluno desistir da 
disciplina ou não durante todo o percurso formativo. A aluna Diana Rôde (suplente da 
representante estudantil) mencionou que alguns professores enviaram material para 
os alunos antes de surgir a possibilidade de semestre suplementar gerando em parte 
dos estudantes uma sensação de pressão e insegurança. A referida aluna afirmou 
que, após as explicações apresentadas nesta reunião, ficou claro que não há pressão 
e nem obrigatoriedade para o cumprimento dos referidos componentes curriculares. 
A discente Elenita (representante estudantil) informou que participou de algumas 
reuniões com os estudantes do NPGA e que foi elaborado, como resultado desses 
encontros, um material contendo o levantamento das necessidades e demandas dos 
discentes, dentre as quais foi destacada a possibilidade de assistir as aulas da 
disciplina seminários sem a obrigação de os estudantes serem, ao final do semestre, 
submetidos à avaliação de uma banca. Os professores Andréa Ventura e Eduardo 
Davel, atuais responsáveis pela disciplina, explicitaram a impossibilidade de haver 
aproveitamento da disciplina, caso não houvesse as apresentações para uma banca. 
Em seguida, os professores Tânia Fischer e Horácio apresentaram suas propostas de 
disciplinas para o semestre suplementar. Após ampla discussão sobre as expectativas 
dos estudantes e argumentações de alguns professores foram definidas 
coletivamente as seguintes deliberações: (1) a oferta das disciplinas obrigatórias 
levantadas pela secretaria (Seminários de Pesquisa, Estágio Docente, Epistemologia 
e Administração, Estado, Sociedade e Regulação, Estudos Organizacionais e 
Técnicas de Pesquisa); (2) Que todas as disciplinas optativas oferecidas pelos 
professores interessados – quais sejam Marketing, Cultura, Arte e 
Empreendedorismo, Economia Solidária, Gestão da Tecnologia da Informação e 
Tópicos Especiais em Administração (com ênfase em carreiras) Tópicos Avançados 
em Administração - serão disponibilizadas para os alunos, mas somente aquelas que 



 

 

tenham ao menos cinco estudantes matriculados serão ofertadas; (3) Que a 
coordenação irá contatar os professores afim de verificar a possibilidade de oferta de 
outras disciplinas optativas, de interesse do alunado, sendo ressaltada a 
obrigatoriedade de ter no mínimo cinco alunos matriculados para sua realização; e 
ficou definida, ainda, (4) A realização de uma reunião extraordinária com os alunos, 
agendada para o dia 10/08/2020, para tratar especificamente do Semestre Letivo 
Suplementar. 
  
Aprovação de vagas para o Semestre Letivo Suplementar para as disciplinas do Eixo 
Profissional: Turma MPA19 UFBA: ADMG85 - Projeto de Análise e Intervenção 
Organizacional (25 vagas); ADMG15 – Métodos Quantitativos (25 vagas); AMDG84 – 
Tópicos especiais em administração (25 vagas); ADM609 - Tecnologia e 
Competitividade (25 vagas); ADM623 - Políticas Públicas e Planejamento 
Governamental (25 vagas); Turma MPA19 SESAB: ADMG85 - Projeto de Análise e 
Intervenção Organizacional (25 vagas); AMDG84 – Tópicos especiais em 
administração (25 vagas); ADM623 - Políticas Públicas e Planejamento 
Governamental(25 vagas); ADM619 - Gestão de Marcos regulatórios (25 vagas);  
Turma MPA20: ADMG85 - Projeto de Análise e Intervenção Organizacional (25 
vagas); ADM623 - Políticas Públicas e Planejamento Governamental (25 vagas); 
ADMG86 - Gestão da Produção, Operações e Logística (10 Vagas); ADMG88 - 
Capacitação Docente Avançado (30 Vagas). 
 

6. O que ocorrer. 
  
 A professora Ariadne Scalfoni Rigo questionou se haverá seleção para turmas de 
Pós-Graduação e, em havendo oferta de vagas, qual será o modelo do teste ANPAD 
a ser adotado. Informou, ainda, que tal questionamento tem o objetivo de subsidiar 
respostas às perguntas de candidatos interessados, visto que a instituição 
responsável pela aplicação das provas ANPAD implantou dois tipos de provas: uma 
para seleção de turmas de mestrado profissional e outra para seleção de mestrado e 
doutorado acadêmico. A professora Andréa Ventura informou que a coordenação 
ainda está avaliando a possibilidade da realização da seleção e, caso haja seleção, 
diante do cenário que enfrentamos devido a suspensão das atividades acadêmicas 
em razão da Pandemia da COVID-19, teremos, provavelmente, redução no número 
de vagas.  
 

Sem mais a tratar o coordenador, Prof. Dr. Genauto Carvalho de 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, 07 de agosto de 2020. 
   

Joanito Carmo dos Santos Junior, secretário acadêmico do NPGA. 
  



 

 

  
Membros do colegiado presentes: Andréa Cardoso Ventura, Genauto Carvalho de 

Franca Filho, Elizabeth Matos Ribeiro, Eduardo Paes Barreto Davel, Ernani Marques 
dos Santos, Rodrigo Ladeira,Tânia Maria Diederichs Fischer, Ernani Sampaio Dórea 

(Rep. Técnicos)  
Elenita Barbosa de Souza (representação discente) 

  
Outros presentes: Ariadne Rigo, Daniela Bahia, Diva Ester Okazaki Rowe, Doraliza 

Auxiliadora Abranches Monteiro, Horacio Nelson Hastenreiter Filho, Jair Sampaio 
Soares Junior, Maria Elisabete Pereira Santos, Mauro de Oliveira Magalhães, , 

Sérgio Ricardo Góes Oliveira, Vera Lúcia Peixoto Mendes, Diana Rode de Lima 
(suplente representação discente). 
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 07/08/2020

ATA Nº 1366/2020 - EADM (12.01.58) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 30/10/2020 13:36 ) 
ERNANI SAMPAIO DOREA 
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

283600

(Assinado eletronicamente em 23/10/2020 13:03 ) 
TANIA MARIA DIEDERICHS FISCHER 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

285054

(Assinado eletronicamente em 30/10/2020 13:36 ) 
GENAUTO CARVALHO DE FRANCA FILHO 

COORDENADOR

1095733

(Assinado eletronicamente em 27/10/2020 14:10 ) 
MAURO DE OLIVEIRA MAGALHAES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1174708

(Assinado eletronicamente em 26/10/2020 09:26 ) 
ERNANI MARQUES DOS SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1316015

(Assinado eletronicamente em 23/10/2020 11:43 ) 
DIVA ESTER OKAZAKI ROWE 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1631650

(Assinado eletronicamente em 21/10/2020 18:15 ) 
DANIELA CAMPOS BAHIA MOSCON 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2657713

(Assinado eletronicamente em 21/10/2020 14:41 ) 
ELIZABETH MATOS RIBEIRO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1678057

(Assinado eletronicamente em 23/10/2020 20:25 ) 
HORACIO NELSON HASTENREITER FILHO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1698312

(Assinado eletronicamente em 21/10/2020 15:49 ) 
RODRIGO LADEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1750678

(Assinado eletronicamente em 21/10/2020 11:57 ) 
JAIR SAMPAIO SOARES JUNIOR 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2756971

(Assinado eletronicamente em 23/10/2020 08:27 ) 
MARIA ELISABETE PEREIRA DOS SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1809261

(Assinado eletronicamente em 21/10/2020 16:45 ) 
EDUARDO PAES BARRETO DAVEL 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1809654

(Assinado eletronicamente em 22/10/2020 11:51 ) 
ARIADNE SCALFONI RIGO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1493904

(Assinado eletronicamente em 21/10/2020 15:12 ) 
ANDREA CARDOSO VENTURA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3084178

(Assinado eletronicamente em 27/10/2020 23:52 ) 
JOANITO CARMO DOS SANTOS JUNIOR 

ADMINISTRADOR

1619929

(Assinado eletronicamente em 22/10/2020 22:25 ) 
SERGIO RICARDO GOES OLIVEIRA 



PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3083809
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