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Aos vinte e seis dias do mês de julho 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, composta pela 
Professora Doutora Lívia Castro D'Avila, Professora Doutora Angélica 
Conceição Dias Miranda, e Professor Doutor Márcio Bauer, e a representante 
discente Aline Samá Pinto. A Coordenadora iniciou a reunião verificando se 
havia quórum, após, fez a leitura da ata anterior para aprovação. A mesma foi 
aprovada pelos membros. Em seguida, foram tratados os seguintes pontos 
com as considerações: 1. Solicitação de saída da coordenação, Professor 
Vilmar: a Coordenadora apresentou a solicitação de desligamento da 
coordenação solicitada pelo Professor Vilmar em função do trâmite de sua 
transferência para Pelotas. O grupo compreendeu e sugeriu que o assunto 
fosse tratado na reunião de professores no início do semestre. 2. Edital PEC-
PG: a coordenadora informou ao grupo a demanda do edital da Capes, na qual 
alunos podem demonstrar interesse em cursar o Mestrado na Furg com bolsa 
Capes. São alunos estrangeiros. O grupo presente lembrou das dificuldades de 
adaptação e da importância de internacionalizar o Programa. Assim, ficou 
definido solicitar currículo e carta de intenção dos candidatos e o material será 
avaliado pelo Professor pretendido; 3. Verba do curso: a coordenadora 
apresentou os valores do Proap e relembrou a decisão do grupo de investir na 
participação de professores e no Enanpad. Ficou definido que o valor será 
distribuído para participação dos professores; 4. Solicitação de prorrogação 
de banca Muriel: a aluna e o respectivo orientador solicitaram prazo para que 
a banca aconteça no dia 15 de setembro. O grupo entendeu a importância de 
estimular o cumprimento dos prazos, considerando o prazo para defesa final. A 
solicitação foi aceita pelo grupo; 5. Representação docente e discente na 
comissão de bolsas: conforme reunião dos professores do Programa, ficou 
definido a Professora Ana Paula Capuano Cruz como representante, e a aluna 
Aline como representante discente; 6. Edital de Alunos Especiais 2017-2: a 
coordenadora apresentou o resultado e informou sobre a divulgação no siposg. 
Todos reforçaram a importância do processo; 7. Calendário 2017-2: a 
coordenadora apresentou a data início das aulas em 14/08/2017. Todos 
concordaram com o calendário; 8. Assuntos Gerais: Foi apresentado a 
necessidade de marcação de uma reunião geral de professores para tratar da 
solicitação do Professor Vilmar. A coordenadora informou que em função da 
revisão do Regimento da Pós-Graduação da Universidade, o Regimento do 
curso precisará ser revisado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos seus participantes. 
 

 


