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Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezessete, no auditório do ICEAC, 
bloco E do Complexo Administrativo no Campus Carreiros, Universidade Federal 
do Rio Grande (FURG), reuniram-se os professores do Programa de Pós-
Graduação em Administração, composta 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, o 
representante discente Jonatas Wendland, coordenados pelo primeiro. 1 – 
Representatividade dos professores: os coordenadores apresentaram 
demandas de representatividade docente para a Comissão de Bolsas e 
Representante de Linha, para a Linha 2 – Tecnologias Gerenciais. Sobre a 
Comissão de bolsas, a Professora Anne Leal colocou-se à disposição após seu 
retorno da licença. Assim, a Professora Ana Paula Cruz disponibilizou-se para 
realizar essa tarefa até o retorno da Professora Anne. No caso do Representante 
de Linha, os professores da respectiva linha propuseram discutir e encaminhar à 
coordenação o nome do representante. 2 – Caso do aluno Luziberto. A 
coordenação apresentou aos professores o caso do aluno Luziberto que possui 
pendências de tarefas em 4 disciplinas. Após discutir diversas estratégias para 
incentivar os alunos ao cumprimento dos prazos ficou estabelecido pelo grupo: 
determinar a data de 31 de julho de 2017 como prazo final para fechamento das 
disciplinas pendentes de 2016; após o fechamento das disciplinas, verificar alunos 
com pendência. O grupo determinou também que seja dado um prazo máximo 
para cumprimento das atividades das disciplinas a ser fixado pela coordenação 
num próximo encontro. 3 – Horários e alunos especial. A coordenação confirmou 
os horários das aulas sugeridos pelos professores e confirmou o lançamento do 
edital para aluno especial. Cada professor receberá os documentos relativos à sua 
disciplina para avaliação e seleção dos alunos. 4- Mudança na coordenação: A 
coordenação expôs a necessidade de interlocução do grupo para definição da 
composição da nova coordenação, consequência da solicitação de saída do 
Professor Vilmar, decorrente de sua redistribuição para a UFPel. A coordenação 
sugeriu que o grupo verificasse as possibilidades de nova composição e que a 
decisão fosse agendada para a primeira reunião de professores do segundo 
semestre de 2017. Nada mais havendo a tratar, esta ata será lavrada e assinada 
pelos presentes. 


