
ATA Nº 01/2018 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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, e 

Professor Doutor Guilherme Lunardi. A Coordenadora iniciou a reunião 

verificando se havia quórum. Em seguida foram tratados os seguintes pontos 

com as considerações: 1. Solicitações de prorrogação de prazo de defesa 

de dissertação: a coordenadora apresentou ao grupo os três pedidos de 

prorrogação de prazo recebidos. O caso da aluna Rosaura foi analisado e 

considerando seu caso médico sofrido durante o ano, o Colegiado aceitou a 

prorrogação de prazo por 90 dias. No caso dos alunos Rodrigo e Aline, em 

função dos motivos apresentados, o grupo considerou aceito o pedido, 

concedendo 30 dias; 2. Notícias CPG (Comitê de Pós-Graduação da FURG): 

o Professor Márcio Bauer, que representou o curso na reunião da CPG relatou 

os assuntos tratados: a) ProAfri, edital de vagas que exige bolsa do programa. 

O colegiado entende que neste momento não deve abrir vagas, devido ao 

número limitado de bolsas disponíveis aos alunos do curso; b) cota de apoio à 

tradução de artigos: o assunto será repassado aos professores do programa; c) 

verba de apoio a estudantes: o Colegiado entende que é necessário verificar 

com os professores quais eventos serão apoiados neste ano, e o assunto será 

tratado na próxima reunião com professores; 3. Editais de Aluno especial e 

credenciamento docente: o colegiado aprovou a oferta de edital com vagas 

de aluno especial no semestre 2018-1. As vagas serão confirmadas com os 

professores que possuem oferta de disciplinas. No caso do edital de 

Credenciamento, o colegiado compreendeu que a proposta deverá ser feita 

ainda no mês de março. Assim, o grupo vai desenvolver o plano de 

Credenciamento e apresentar o edital aos professores na próxima reunião. Não 

tendo mais para o momento, deu-se a reunião por encerrada, e a ata lavrada e 

assinada pelos presentes. 

 


