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Aos sete dias do mês de março reuniram-se no mini auditório Leon Coutelle 

Filho os seguintes professores e técnicos do PPGA/FURG: Prof. Dra. Lívia 

D’Avila, Prof. Márcio Bauer, Prof. Guilherme Lunardi, Prof. Edar Añaña, Prof. 

Ana Paula Cruz, Prof. André Longaray, Prof. Anne Leal, Prof. Suzi Samá, Prof. 

Milton Lima, Prof. Débora Machado, Prof. Fernando Cunha e os secretários 

Matheus Melo e Paula Marca. No primeiro item da pauta, a Profa. Lívia 

comunicou seu afastamento para licença maternidade. Informou que o Prof. 

Guilherme assumirá a coordenação pro tempore no período em que durar o 

afastamento. Márcio continuará na função de coordenador adjunto. Lívia 

solicitou aos presentes candidatos para assumirem como responsáveis pelas 

linhas 1 e 2, tendo em vista que Guilherme, então responsável pela Linha 1, 

assumirá a coordenação, e a Linha 2 estava sem responsável desde a saída 

Prof. Vilmar desta função. O Prof. André Longaray informou que pode assumir 

a Linha 2, mas sugeriu que antes todos os professores fossem consultados, 

ficando esta tarefa a cargo do Prof. Guilherme. Na linha 1, a Prof. Anne 

colocou-se à disposição. O segundo assunto tratou do Edital de Seleção 

Discente. Lívia informou que, até o momento, há poucos inscritos. Lembrou 

que são 21 vagas e que as inscrições vão até o dia 18/03. Informou, ainda, que 

o período de entrevistas vai de 19/03 a 26/03, sendo as mesmas organizadas 

por linha. Lembrou que o Prof. Márcio, em reunião do colegiado, solicitou que 

não participasse da comissão de seleção devido a conflito de interesse, ficando 

apenas responsável por avaliar projetos encaminhados por possíveis 

orientandos. Lívia informou, ainda, a possibilidade de abertura de edital para 

aluno especial em três disciplinas optativas e questionou se havia interesse dos 

professores presentes em abrir vagas em suas disciplinas. Prof. André e Prof. 

Edar manifestaram interesse. Lívia ficou de fazer contato com o Prof. Décio 

que estava ausente por motivo de aula no horário da reunião. No terceiro 

assunto foi relatada a situação atual do curso no que diz respeito à 

possibilidade de abertura de edital de credenciamento. A profa. Lívia informou 

que a ideia é fortalecer a área de Administração, entendendo que alguns 

movimentos podem ser feitos antes do final de 2018, período este definido 

anteriormente como de avaliação em termos de credenciamento/ 

descredenciamento. Em face disso, Lívia informou que foi decidido em 

colegiado a abertura de duas vagas para professor permanente e duas para 

professor colaborador. A intenção é credenciar como permanentes professores 

que atualmente são colaboradores. Citou o fato de que o Prof. Wilson solicitou 

seu descredenciamento anteriormente, devido à sua aposentadoria, e nenhum 

outro professor ingressou no seu lugar. A profa. Suzi manifestou que, no 

momento, não teria interesse pois sua produção ainda está direcionada para a 

área de Educação. As professoras Ana Paula e Débora colocaram-se à 

disposição para deixar o Programa, se for necessário. O prof. Guilherme falou 

a respeito do recredenciamento, que acontecerá no final de 2018, data em que 

seria feita uma avaliação geral do Curso (metade do quadriênio). O Prof. Edar 



asseverou ser preciso buscar uma identidade própria do programa e que o 

descredenciamento é um processo natural. Disse que é preocupante a 

dependência de professores de fora da sede e com o inchaço do programa. No 

próximo assunto da pauta, o calendário de 2018 foi entregue aos professores. 

Na sequência, a Prof. Lívia informou que as importações de dados para a 

Plataforma Sucupira devem acontecer na próxima semana, e solicitou que os 

currículos sejam atualizados. A Prof. Lívia apresentou o próximo item da pauta, 

sobre a situação das bolsas de estudos do Programa. Informou que uma 

reunião da comissão de bolsas foi realizada e que os alunos foram avaliados e 

classificados para renovação de bolsas. Além disso, informou que em face do 

Programa ter disponível o mesmo número de bolsas neste semestre, optou-se 

por conceder bolsas aos mesmos atuais 7 bolsistas do Programa. Por fim, a 

Prof. Lívia apresentou os assuntos gerais. No primeiro assunto foi solicitado 

que os professores atualizem os planos de ensino das disciplinas, incluindo a 

versão atualizada das referências utilizadas para atualização na Plataforma 

Sucupira. No segundo assunto, a Professora Lívia indicou ao grupo a 

informação repassada pela Propesp da existência de cota de tradução para 

trabalhos. Os professores interessados devem solicitar à coordenação. Por fim, 

foram apresentados os casos de prorrogação de prazo de defesa de 

dissertação aprovados pelo colegiado dos alunos Aline e Rodrigo (1 mês), 

Rosaura (3 meses) e Luziberto (1 Mês para ajuste de data de banca). Nada 

mais havendo, eu, Márcio André Leal Bauer, lavrei a presente ata. 

 

 


