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Aos nove dias do mês de maio reuniram-se no mini auditório Leon Coutelle 

Filho os seguintes professores e técnicos do PPGA/FURG: Prof. Márcio Bauer, 

Prof. Guilherme Lunardi, Prof. Edar Añaña, Prof. Ana Paula Cruz, Prof. André 

Longaray, Prof. Anne Leal, Prof. Angélica Miranda, Prof. Décio Dolci, Prof. 

Lucas Cerqueira, Prof. Samuel Bonato e a secretária Paula Marca. No primeiro 

item da pauta, o Prof. Guilherme apresentou o diagnóstico do PPGA, 

considerando a avaliação do último quadriênio da CAPES 2013-2016. Foram 

destacados os principais pontos fortes e avanços, como: a alta taxa de sucesso 

(medido pelo número de dissertações concluídas – 22 até abril de 2018), o 

baixo percentual de desligamentos e abandonos (2,4%), o tempo médio de 

defesas (24 meses < 30 meses, como sugerido pela CAPES) e a participação 

dos docentes colaboradores (17% proporcionalmente, mas que ainda pode 

crescer). Como pontos a melhorar, destacaram-se: a entrada de alunos menor 

que o número de docentes permanentes, o baixo número de bolsistas de 

produtividade e com projetos financiados, a alta concentração de artigos no 

estrato B4 (30%; B3-B5 = 50%), apenas 10% dos artigos publicados com 

alunos, o elevado número (60%) de docentes com menos de 12 produções 

técnicas e apenas 60% dos professores permanentes com mais de 200 pontos 

no quadriênio (limite para a nota 3). Em seguida, algumas ações foram 

propostas e discutidas entre os professores, de modo a melhorar os 

indicadores de produtividade e atrair novos alunos. O segundo assunto tratou 

do Credenciamento e Recredenciamento de docentes, o qual deverá ser 

realizado em dezembro de 2018. Para isso, foi priorizado pelos professores a 

conclusão e aprovação do Novo Regimento do PPGA/FURG, o qual ainda está 

em elaboração pelo Colegiado do curso, e que deverá sugerir os seus 

condicionantes, enfatizando os critérios de excelência estipulados pela 

CAPES/QUALIS da área da Administração, Ciências Contábeis e Turismo. O 

terceiro assunto tratou do Edital de Complementação de Vagas no segundo 

semestre de 2018, o qual foi discutido e aprovado, com o objetivo de preencher 

as vagas abertas em março e que não tiveram alunos aprovados. Por fim, 

foram discutidos os assuntos gerais, informando aos colegas sobre: a) a 

inclusão dos professores Lucas Cerqueira e Samuel Bonato no quadro de 

professores colaboradores do Programa, aprovados no último Edital de 

Credenciamento do Programa; b) a aprovação de seis (06) alunos especiais 

nas disciplinas ofertadas no primeiro semestre de 2018; c) a indicação da Prof. 

Anne Leal como representante da Linha de Pesquisa Organizações, Mercado e 

Trabalho e do Prof. Décio Dolci como representante da Linha de Pesquisa 

Tecnologias Gerenciais; e d) o afastamento da Prof. Suzi Pinto, no ano de 

2018, pois está fazendo estágio pós-doutoral na UFS. Nada mais havendo, eu, 

Guilherme Lerch Lunardi, lavrei a presente ata. 

 

 


