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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às catorze 
horas, no miniauditório PROFESSOR LEON COUTELLE FILHO, bloco E do 
Complexo Administrativo, Campus Carreiros, reuniu-se ordinariamente o Conselho 
do PPGA/FURG, sob a presidência do Prof. Dr. Guilherme Lunardi, Coordenador do 
Curso de Mestrado em Administração. PRESENTES: Prof. Dr. Guilherme Lunardi, 
Coordenador Substituto do Curso de Mestrado em Administração; Profa. Dra. Lívia 
D’Ávila, Coordenadora Adjunta do Curso de Mestrado em Administração; Profa. Dra. 
Anne Leal, Representante da Linha “Organizações, Mercado e Trabalho” e Prof. Dr. 
Décio Dolci, representante da Linha “Tecnologias Gerenciais”. 1) Reunião dos 
PPGAs e PPGCONTs da Região Sul (RS/SC/PR) realizada no final de setembro 
com o novo coordenador de área da CAPES: o prof. Guilherme relatou os 
principais pontos abordados no encontro realizado com a nova coordenação da área 
de Administração, Contabilidade e Turismo da CAPES, que deverão considerado na 
avaliação do Quadriênio 2017-2020; 2) Eleições para Coordenar e Coordenador 
Adjunto biênio 2019-2020: o prof. Guilherme informou que havia assumido a 
Coordenação do PPGA pró-tempore, devido à licença maternidade da professora 
Lívia D’Ávila, que retornou as suas atividades no mês de outubro, assumindo a 
função de coordenadora adjunta até o final de 2018, quando se encerra o mandato 
atual. A profa. Lívia sugeriu consultar os demais professores do Curso interessados 
em assumir a Coordenação do Programa no próximo biênio, sendo que as eleições 
deverão ocorrer em dezembro; 3) Edital de Ingresso Discente 2019: o colegiado 
analisou a minuta do Edital de Ingresso Discente 2019, o qual prevê 22 vagas, 
sendo nove para a linha 1 e 13 para a linha 2. O prazo de inscrições vai de 
03/12/2018 a 24/02/2019; 4) Oferta de disciplinas 2019/1: após reunião realizada 
com os docentes do curso, o calendário referente ao primeiro semestre de 2019, 
juntamente com a oferta das disciplinas do curso, foram aprovadas pelo Colegiado, 
com início das aulas previsto para 1º de abril de 2019; 5) Credenciamento e 
Recredenciamento 2018: o professor Guilherme lembrou que o processo de 
credenciamento e descredenciamento será realizado com base nas Normas de 
Credenciamento e Recredenciamento de Docentes (PPGA/FURG), avaliando a 
atuação dos professores do Programa nos anos de 2017 e 2018. Destacou que os 
docentes do Programa deverão atualizar os seus currículos até o final de 2018, para 
que uma Comissão interna do Programa tenha condições de avaliar o desempenho 
individual, da linha e do Programa como um todo, sugerindo possíveis alterações no 
quadro de docentes, visando mudança de Conceito na CAPES. Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada 
pelo Presidente. 


