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Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezessete, na sala de estudos 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 e 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 - 
Oferta de disciplinas 2017-2 e edital de aluno especial: foi apresentada a 
necessidade de levantamento das disciplinas para 2017-2, bem como, que o 
edital de seleção de aluno especial ficou para 2017-2, seguindo as edições 
anteriores. 2 – pedido de validação de proficiência: Foram analisados e 
aprovados os pedidos de proficiência em língua estrangeira dos alunos Antony 
Bento Melo, Cláudia Rodrigues Maia e Arthur Giacobbo Brandão. 3 – Tópicos 
especiais II - epistemologia profa. Ketllen Duarte: Foi analisado o pedido de 
disciplina da professora Kettle Duarte, do PPGCONT, ficando decidido a 
necessidade de avaliação da demanda com os alunos e depois será verificada 
a possibilidade de ofertar junto com o curso de Contábeis. 4 – Solicitação de 
prorrogação: Foi analisado e aprovado os pedidos de prorrogação de defesa 
de dissertação dos alunos Marcos André Sores Farias e Anajara Arvelos 
Martins. 5 –  Solicitação de recurso e direcionamento de recursos para 
eventos: foi analisado o pedido de auxílio a evento do aluno Alexandre Dal 
Molin Wissmann, o mesmo não foi aceito, uma vez que ficou decidido que os 
recursos do PPGA serão direcionados para auxílio ao ENANPAD. 5 – 
Alteração de orientador principal: Foi aprovada pelos membros a alteração 
da orientação principal do aluno Alexandre Dal Molin Wissmann, do professor 
Wilson Lunardi para a professora Anne Leal. 6 – Assuntos gerais: Foi 
apresentada a necessidade de marcação de uma reunião geral de professores 
para tratar do novo documento de área. 


