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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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. Nova Coordenação de Curso: a Profa. Lívia 
registrou em ata que passa a ser a nova coordenadora do PPGA e o Prof. 
Márcio Bauer será o coordenador adjunto. Os demais presentes agradeceram 
o compromisso assumido pelos dois professores e desejaram sucesso no 
gerenciamento do Curso; 2. Edital de seleção discente 2018: foi definido o 
número de vagas, juntamente com os prazos de inscrição e de realização do 
processo; 3. Edital Professor Visitante: foi autorizado pela Universidade a 
abertura de um edital para contratação de professor visitante, com experiência 
internacional e de pós-graduação, com o intuito de qualificar o Programa. O 
edital foi elaborado e aprovado pelos professores do curso, priorizando a 
atuação do Professor selecionado na linha de pesquisa 1 – Organizações, 
Mercado e Trabalho, o qual será encaminhado para aprovação no Conselho do 
ICEAC e posterior abertura de edital; 4. Evento de encerramento de 
semestre: como de costume, a Coordenadora do Programa informou que o 
curso realizará um evento de final de ano junto a alunos, professores e 
membros da comunidade com o objetivo de apresentar o Curso, os resultados 
obtidos (em relação ao relatório de avaliação da CAPES, defesas finalizadas, 
produções científicas geradas, parcerias com empresas e órgãos públicos 
localizados na cidade ou região), realizar a autoavaliação do Curso e propor o 
Planejamento do Curso para o ano de 2018; 5. Regimento interno: com base 
nas sugestões apontadas no relatório de avaliação da CAPES, bem como por 
alterações regimentais ocorridas no âmbito da FURG, verificou-se a 
necessidade de alteração do Regimento do Curso, o qual deverá ser discutido 
com o grupo de professores em breve; 6. Mudanças no curso, disciplinas e 
QSL: a Profa. Lívia sugeriu que devido à alteração do Regimento interno do 
Curso, as disciplinas, normas e o quadro de sequência lógica do curso também 
fossem revisados. Assuntos gerais: foi lembrado pelo grupo que a Plataforma 
Sucupira deverá ser preenchida já no início de 2018 e que, conforme sugestão 
apresentada pelos docentes, quando da elaboração do Planejamento do 
Curso, deverá ser elaborado o relatório anual de acompanhamento docente. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, 
que vai assinada pelos seus participantes. 
 

 

 


