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Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, na sala da 
coordenação do PPGA, bloco E do Complexo Administrativo no Campus 
Carreiros, Universidade Federal do Rio Grande (FURG), reuniu-se o Colegiado 
de Curso do Programa de Pós-Graduação em Administração, composto pelo 
Professor Doutor Vilmar Antonio Gonçalves Tondolo, Professora Doutora Lívia 
Castro D'Avila, Professora Doutora Angélica Conceição Dias Miranda, 
Professor Doutor Márcio André Leal Bauer, a representante discente Aline 
Samá Pinto, coordenados pelo primeiro. O Coordenador iniciou a reunião 
verificando se havia quórum, após, fez a leitura da ata anterior para aprovação. 
A mesma foi aprovada pelos membros. 1 - Procedimentos de rematrícula 
turmas 1 e 2:  Foi exposto pelo coordenador os procedimentos para 
rematrícula do semestre 2017-1. 2 – Início das aulas 2017-1. Foi proposto e 
aceito o início das aulas, para todas as turmas, no dia 03 de abril de 2017.  3 – 
Procedimentos pós-banca: Foi apresentado e aprovado pelos membros os 
procedimentos pós banca de defesa de dissertação. 4 – Edital de aluno 
especial: Foi comentado o lançamento do edital de aluno especial, sendo 
recomendada a revisão dos procedimentos e a necessidade de aprovação no 
conselho da Unidade, por orientação da Propesp. 5 – Seleção de Bolsistas: 
foi apresentada a necessidade de elaboração de edital de seleção, ficando 
como critérios de seleção 50% Anpad, 50% produção científica de ingresso no 
programa, para seleção de alunos ingressantes. 5 – Solicitação da 
professora Anne Leal: Foi aceito, mediante consulta ao documento de área, a 
solicitação da referida professora, para ser orientadora principal, ficando aberto 
a qualquer professor colaborador, desde que mediante pedido e aprovação 
pelo colegiado, devendo ser respeitado o limite de 20% as orientações. 6- 
Assuntos gerais: A professora Lívia comentou sobre a divulgação do edital de 
seleção da turma 3. A aluna Aline comentou da necessidade de aproximação 
entre as disciplinas de Metodologia científica e a de Pesquisa em Sistemas de 
Informação. Nada mais havendo a tratar, esta ata será lavrada e assinada 
pelos presentes. 
 


