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Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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, Professor Doutor Márcio Bauer, 
Professora Doutora Angélica Conceição Dias Miranda, Professora Doutora 
Anne Leal, e a representante discente Aline Samá Pinto, coordenada pela 
primeira. 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. Alteração do novo regimento do Curso: a Profa. Lívia 
registrou que a proposta desenvolvida com base nas alterações do Regimento 
Geral da Universidade, e também em reuniões de trabalho realizadas em 
conjunto pelos professores do Curso, ainda está em revisão, devendo ser 
concluída apenas no ano de 2018; 2. Lançamento do Edital de Ingresso 
Discente 2018: o colegiado analisou a minuta do Edital de Ingresso Discente 
2018, o qual prevê 21 vagas, sendo 11 para a linha 1 e dez para a linha 2. O 
prazo de inscrições vai de 04/12/2017 a 18/03/2018; 3. Grupos de trabalho 
Sucupira e Relatório Anual de Produtividade Docente: foi definido que o 
grupo de trabalho responsável pelo preenchimento do relatório anual seria 
formado pelos professores do Colegiado, sendo eles a Profa. Lívia D’Ávila, o 
Prof. Márcio Bauer, a Profa. Angélica Miranda e a Profa. Anne Leal. O grupo 
lembrou que embora o relatório seja desenvolvido por estes professores, os 
demais professores permanentes e colaboradores do curso deverão manter 
atualizados o seu Lattes e atender as solicitações feitas pelo grupo de modo a 
tornar o relatório o mais completo possível; 4. Horários do 1º semestre de 
2018: após reunião realizada com os docentes do curso, o calendário referente 
ao primeiro semestre de 2018, juntamente com a oferta das disciplinas do 
curso, foram aprovadas pelo Colegiado, com início das aulas previsto para 02 
de abril de 2018; 5. Proposta de alteração curricular do curso: a mesma 
ocorrerá em conjunto com a alteração do regimento do Curso; 6. Assuntos 
Gerais: a Diretoria de Pós-Graduação se reunirá com o grupo de docentes de 
modo a discutir a ficha de avaliação da CAPES e sugerir estratégias para o 
quadriênio, de forma a melhor o Conceito do Curso. O encontro ocorrerá no 
mesmo dia em que os professores se reunião para realizar a autoavaliação do 
Curso e a proposição de novas ações e metas para 2018. Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada 
pelos seus participantes. 

 


