
 

 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO NPGA-UFBA DE 08/02/2021 

  

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

reuniram no dia 08 de fevereiro 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. Validação do Resultado do Processo Seletivo NPGA Eixo Acadêmico 2021 

4. Aprovação projeto de reformulação MPA 

5. Candidatos a Professor Visitante NPGA 

6. Aprovação normas de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 

NPGA (programas acadêmico e profissional) 

7. O que ocorrer 

 

 

Em relação aos pontos da pauta ocorreram os seguintes registros: 

 

1. Informes. O coordenador do NPGA apresentou os seguintes informes: 

1.1 Início do MPA Turma 21-RFB 

A professora Elizabeth Matos, coordenadora do MPA, informou sobre o início do curso no 

dia 01.02.21, destacando os desafios a serem enfrentados, especialmente considerando 

tratar-se de um curso contratado para ser presencial, mas que, devido a impossibilidade de 

realização das atividades acadêmicas presencialmente, está sendo oferecido no formato de 

aulas síncronas (on line) e assíncronas. Estas alterações impuseram a necessidade de 

contratação de equipe de suporte pedagógico e operacional para a concepção do ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA/MOODLE), entre outras atividades correlatas. Destacou, 

ainda, a necessidade de alterações no cronograma orçamentário para o cumprimento 

desses novos custos. Em relação ao corpo docente definido em reunião anterior deste 

Colegiado, registrou as seguintes alterações para conhecimento e validação: (i) a professora 

Mônica Mac Allister declinou do convite, por motivos pessoais, de participar na condução da 

disciplina Organizações Contemporâneas,  e foi substituída pela professora Ariadne Rigo; 

(ii) o Professor Rodrigo Ladeira declinou de participar da disciplina Marketing e 

Comunicação e foi substituído pela participação especial da professora Luciana Rodas Vera.  

1.2 Relatório Quadrienal CAPES 



 

 
 

O professor Genauto França Filho informou que a Coordenação e equipe técnica do NPGA 

já está trabalhando na coleta de dados para o Relatório Final do Quadriênio da CAPES. 

Ressaltou a importância da participação e apoio de todos os professores, que serão 

solicitados a informar dados qualitativos e suas principais produções, entre outros aspectos 

relevantes. A professora Andréa Ventura informou que a coordenação irá solicitar a todos os 

professores atualização do currículo lattes, assim como a obtenção de dados qualitativos 

sobre pesquisas e orientandos, melhores produtos, com descritivo qualitativo e registro nos 

sistemas de obtenção de índices H. O prazo final para envio das informações à CAPES é 

dia 23 de março de 2021. Não obstante haver um movimento de solicitação de prorrogação 

pela comunidade acadêmica nacional, estamos trabalhando com o prazo atualmente 

vigente. A professora Elizabeth Matos relembrou que apenas os destaques terão 

possibilidade de serem entregues até abril, mas as informações relativas às produções  

acadêmicas e técnicas-tecnológicas se encerram em março.   

1.3 Orientações da turma MPA/RFB 

A professora Elizabeth Matos informou que a coordenação do NPGA está buscando definir a 

lista de orientadores da turma da RFB a partir do estabelecimento do alinhamento 

necessário entre as demandas internas do Programa, o quantitativo de vagas de 

orientações livres de cada professor no NPGA e outro(s) programa(s) aos quais estejam 

vinculados, com os princípios definidos na Resolução 01/2020 aprovada pela Congregação 

em dezembro de 2020, que dispõe sobre a contratação de professores e  orientadores para 

os cursos lato sensu e stricto sensu profissional com financiamento externo. Em razão do 

Contrato da referida turma ter sido firmado em 2019, anterior à Resolução, foi solicitado ao 

presidente da Congregação permissão para a não realização da Seleção, com o 

compromisso, por parte da gestão do NPGA, de seguir os princípios gerais definidos na 

nova normativa.. Diante dessa nova exigência institucional, a Coordenação do NPGA 

encaminhará à Congregação justificativa da indicação dos orientadores designados para 

assumir essa função, considerando os seguintes critérios: (i) possibilitar a melhor qualidade 

acadêmica ao curso, respeitando os níveis de aderência e compromisso com os temas-

objetos de pesquisas dos indicados pelos estudantes; (ii) aumentar a transparência no 

processo de escolha dos professores-orientadores. Por fim, informou que, considerando os 

princípios destacados acima, está em elaboração a definição do quadro de indicação de 

professores, que serão consultados individualmente para manifestação de interesse para 

que possamos submeter essa indicação ao Colegiado do NPGA para, em seguida, proceder 

ao encaminhamento para a Congregação. Após o cumprimento dessas etapas, os 

orientadores aprovados serão convidados para uma reunião de alinhamento com a 

Coordenação e professores de PAIO para definição dos critérios que serão adotados para a 

contratação desses serviços, em convergência com as imposições do Contrato celebrado 

entre a UFBA e a RFB. 

1.1 Prorrogação de prazos (mestrandos MPA e Acadêmico) 

A professora Andréa Ventura relembrou que o sistema SIGAA implementou diretamente no 

registro acadêmico dos alunos do Programa Acadêmico novos prazos finais de defesa. 

Desta forma, os prazos atualmente vigentes são os seguintes:  

- Defesas da turma de Mestrado 2018: março/2021 

- Defesas da turma de Doutorado 2016: junho/2021 



 

 
 

- Qualificações da turma de Doutorado 2017: junho/2021  

Ressaltou que, considerando essa determinação dos órgãos centrais da UFBA, é 

fundamental que todos os professores que têm orientandos destas turmas providenciem a 

aprovação das respectivas bancas. Os casos em que, por quaisquer justificativas, não 

houver possibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos deverão ser apresentados 

ao Colegiado para análise e deliberação. 

Informou ainda que, no tocante ao Mestrado Profissional, os prazos passam a ser os 

seguintes:  

- Turma MPA 19 UFBA e SESAB: até junho/2021 
- MPA 20 IFNMG e SENAC: até dezembro/2021 

 

1.5 Próxima reunião do Colegiado do NPGA  

A professora Andréa Ventura informou que, considerando a necessidade de aprovação das 

bancas de defesa a serem realizadas no mês de março, a próxima reunião do Colegiado 

será realizada no dia 5 de março, às 14 horas. As demais reuniões serão agendadas tão 

logo houver a definição das datas de reuniões da Congregação e do Departamento.  

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. Homologação de Teses e Dissertações recebidas. 

1.1 Teses  
Deise Santana de Jesus Barbosa, orientanda de Profa. Dra. Maria do Carmo Lessa Guimarães 

Bianca Cruz de Araújo – orientanda de Prof. Dr. Eduardo Paes Barreto Davel 
 

1.2  Dissertação 

Tony Lucas Vieira dos Santos (MEA/2018) – orientando do Prof. Dr. João Martins Tude 

Joyce Neri dos Reis Neves (MEA/2019) – orientando do Prof. Dr. Eduardo Paes Barreto Davel. 

 

2. Aprovação de Bancas 

2.1 Exame de Qualificação 

Lis Lisboa Bernardino (DO/2018) 

Comissão: 

Paulo Soares Figueiredo - orientador 

Francisco Uchoa Passos – membro externo SENAI CIMATEC 

Felipe Tumenas Marques - EAUFBA 

Abel Ribeiro de Jesus – coorientador  Politécnica UFBA 

 

2.2 Mestrado  

Suzana Santos Lima (MEA/2018) 

Título:  Auditoria em Saúde: um estudo exploratório em organizações militares de saúde do 

exército brasileiro. 

Comissão:/UFBA) 

Maria do Carmo Lessa Guimarães – Orientadora (NPGA 

Profa. Dra. Lorene Pinto  (Departamento de Medicina Preventiva/UFBA) 

Profa. Dra. Leandra Andréia de Sousa (Universidade Federal de São Carlos- São Paulo) 

Profa. Dra. Carla Christina Passos (Hospital militar de área de Campo Grande) 

 

3. Mudança de Orientação 

Alteração da orientação do doutorando Nverson da Cruz Oliveira (DO/2020) de professora 
Andréa Ventura para professor Antonio Francisco Almeida. 
 

RELATÓRIO DO EIXO PROFISSIONAL 

 

1. Aprovação de Bancas Examinadoras 
Mestranda: Samanta de Santana Praia (Turma MPA/19 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 
 
Mestranda – Tânia Dantas Pereira (Turma MPA/19 SESAB 2018.2), Matrícula 218219754 
Orientadora: Profa. Dra. Diva Ester Okazaki Rowe 
Membros:  
Profa. Dra. Vânia Medianeira Flores Costa – PPGA/UFSM 
Profa. Dra. Sônia Maria Guedes Gondim - PPGPSI/IPS 
 
Mestranda - Gabriela do Nascimento Souza (Turma MPA/19 SESAB 2018.2), Matrícula 
218219731 
Orientadora: Profa. Vera 
Membros:  
Profa. Dra Almerinda Luedy Reis  - UNIJORGE 
Prof. Dr. Ricardo Coutinho – NPGA  
 

2. Homologação de Dissertação 

Ivan Santos dos Reis(Turma MPA19 UFBA 20018.2), Matrícula 218219733, 

Orientadora: Elizabeth Matos Ribeiro 

Isaura Cândida Marques Freire de Carvalho (Turma MPA/19 SESAB 20018.2), 

Matrícula 218219733, Orientadora: Denise Ribeiro de Almeida 

Lucas Meira dos Santos (Turma MPA19 UFBA 20018.2) , Matrícula 218219743, 

Orientadora: Ariádne Scalfoni Rigo 

Liz Vanessa Souza Coutinho de Oliveira(Turma MPA19 SESAB 20018.2), Matrícula 

218219742, Orientadora: Andréa Cardoso Ventura 

Rafael Farias Gonçalves(Turma MPA/20 IFNMG 2019.1), Matrícula 2019116640, 

Orientador: Horacio Nelson Hastenreiter Filho 

 

3. Validação do Resultado do Processo Seletivo NPGA Eixo Acadêmico 2021 

O professor Genauto França Filho realizou um relato sobre o processo seletivo recém 

finalizado no Programa Acadêmico. Destacou as seguintes situações atípicas vivenciadas: 

(i) alto número de inscrições não homologadas, por conta de problemas na documentação; 

(ii) enfrentamento de mandato judicial impetrado por uma das candidatas na primeira fase, 

sendo que a mesma não foi aprovada na segunda fase; e (iii) número extremamente 

reduzido de mestrandos aprovados. Destacou a necessidade de realizarmos uma análise da 

conjuntura que levou às questões ocorridas, assim como de se repensar os critérios de 

seleção. Passou-se, assim, à homologação da lista de candidatos aprovados, conforme 

abaixo apresentado.  

 

 

 



 

 
 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO 2021.1 

CURSO DE DOUTORADO 

1. LEONARDO AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS 

2. PÉRICLES NÓBREGA DE OLIVEIRA 

3. ANDERSON JOSÉ FREITAS DE CERQUEIRA 

4. RAFAELA GONÇALVES FREITAS 

5. GRAYCEANE BOMFIM SANTOS DE JESUS 

6. CRISTIANE JAMILE DO NASCIMENTO COSTA 

7. MAGNO WILLAMS DE MACÊDO FARIAS 

8. MICHELE KREMER SOTT 

9. RENATA CRISTINA NOGUEIRA SANTOS 

10. MÁRCIA JORDÃO BRITTO 

11. MANUELA BANDEIRA DE MELO VIDAL 

12. VALÉRIA GONÇALVES VIEIRA 

13. LUIZ CLAUDIO RIBEIRO MACHADO 

14. OLÍVIA SANTOS DO NASCIMENTO 

15. RICARDO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR 

CURSO DE MESTRADO 

1. DANIEL LIMA DA SILVA 

2. WALLACE ROSSAND DOS SANTOS MELO 

3. NAIANE ALICE CAMPOS REIS 

4. ROBERT ROMARIO CARVALHO SANTOS 

4. Aprovação projeto de reformulação MPA 

O professor Genauto França Filho e o professor Eduardo Davel apresentaram os principais 

pontos de alteração ocorridos no projeto de reformulação do Mestrado Profissional em 

Administração, enviado para reanálise de todos os docentes do NPGA no dia 18 de janeiro 

de 2021. Foram destacadas as importantes contribuições advindas de diversos professores 

para se chegar ao projeto atualmente apresentado. O projeto foi aprovado por unanimidade.  

6. Candidatos a Professor Visitante NPGA 

A professora Andréa Ventura relatou o recebimento de quatro inscrições válidas para 

candidatura a professor visitante no NPGA, conforme Edital 01/2020 da PROPG/UFBA. A 

possibilidade de recepção de candidatos foi devidamente divulgada no site do NPGA em 11 

de janeiro de 2021, com inscrições permitidas até o dia 03 de fevereiro. Os documentos 

relativos às quatro candidaturas foram enviados ao conjunto de professores no dia 04 de 

fevereiro de 2021 para análise. Duas candidaturas foram desconsideradas, tendo em vista 

que os candidatos não cumpriram os requisitos mínimos de publicação para credenciamento 

no NPGA. Desta forma, passou-se à análise da candidatura de dois candidatos para definir 

se seriam indicados como aprovados pelo NPGA aos órgãos responsáveis. Após análise 

dos respectivos planos de trabalho e currículos lattes e verificação das produções 

acadêmicas e das orientações já realizadas por ambos os candidatos, abriu-se discussão 

sobre os critérios adicionais ao edital UFBA. Foram arguidas a necessidade de serem 

considerados o potencial de contribuição ao campo da administração e as redes já 

existentes entre os candidatos e professores do corpo docente do NPGA. Após votação, que 



 

 
 

contou com a oitiva de todos os presentes, foi feito o cômputo dos votos de todos os oito 

integrantes do Colegiado presentes à sala no momento, que chegou ao seguinte resultado:  

- Primeiro Colocado: Sérgio Maravilhas Lopes 

- Segundo Colocado: Chiara Bragagnolo 

Foi definido que os dois professores deverão ter a candidatura encaminhada aos órgãos 

superiores. Em caso de aprovação, a contratação do(s) professor(es) deverá ocorrer a partir 

de 1 de junho de 2021. 

 

5. Aprovação normas de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 

NPGA (programas acadêmico e profissional) 

O professor Genauto França Filho e a professora Andréa Ventura apresentaram os 

principais pontos da nova versão da proposta do Programa Acadêmico e primeira proposta 

do Programa Profissional, enviadas para apreciação de todos os professores no dia 28 de 

janeiro de 2021. Apresentaram um quadro comparativo dos requisitos dos dois programas e 

um instrumento de visualização, que está em fase de elaboração, que permitirá acompanhar 

o desempenho da atuação dos professores em cada uma das atividades que serão 

pontuadas (produção acadêmica, bibliográfica, técnico-tecnológica e atividades de gestão). 

Após amplo e profundo debate, o Colegiado aprovou parcialmente a proposta, concordando 

com a inclusão de novas métricas para além dos aspectos de produção acadêmica, até o 

momento adotados. Ficou acordado que a coordenação do NPGA irá incorporar à proposta 

revisões sugeridas pelos presentes, com ênfase na distribuição de pontuação, entre outros 

aspectos.  Após essas alterações o documento será encaminhado para análise e aprovação 

do  Colegiado, o que deverá ocorrer em reunião extraordinária a ser realizada por meio 

eletrônico.  

7. O que ocorrer 

Sem mais a tratar o coordenador do NPGA, Prof. Dr. 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, 08 de fevereiro de 2021. 

 

Joanito Carmo dos Santos Junior, secretário acadêmico do NPGA. 

 

LISTA DE PRESENÇA 

Andréa Cardoso Ventura 

Genauto Carvalho de França Filho 

Elizabeth Matos Ribeiro 

Eduardo Paes Barreto Davel 



 

 
 

Ernani Marques dos Santos 

Rodrigo Ladeira 

Tania Maria Diederichs Fischer 

Diana Rôde – Vice-Representante Estudantil (ME/DO) 

Ernani Sampaio Dórea – Representante Téc-Adm 

 

OUVINTES 

Ana Rita Silva Sacramento 

Denise Ribeiro de Almeira 

Diva Ester Okazaki Rowe 

Guilherme Marback Neto 

Jair Sampaio Soares Júnior 

Roberto Brazileiro Paixão 

Sérgio Ricardo Góes de Oliveira 

Vera Lúcia Peixoto Santos Mendes 
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ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
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GENAUTO CARVALHO DE FRANCA FILHO 
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1095733
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