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Aos 14 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezessete 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 do Curso de Mestrado em Administração eleito para o biênio 2019-
2020; Prof.ª Dr.ª Lívia D’Avila, Coordenadora Adjunta do Curso de Mestrado em 
Administração também eleita para o biênio 2019-2020; Prof. Dr. Lucas Cerqueira, 
Representante da Linha “Organizações, Mercado e Trabalho” e Jonas Rafael 
Silveira, representante discente. CONVIDADOS: Prof. Dr. Márcio Bauer. 1º 
ASSUNTO: Representações de linha e comissões de apoio (definição dos 
indicados): Foram indicados como representantes de linha do PPGA, os 
professores Lucas Cerqueira – Linha 1 “Organizações, Mercado e Trabalho” e Décio 
Dolci – Linha 2 “Tecnologias Gerenciais”. Além das representações, as cinco 
comissões assessoras foram também formadas: I. Comissão de Bolsas: Prof. 
Guilherme Lunardi, Prof. Lucas Cerqueira e Elaine do Nascimento (representante 
discente); II. Comissão de Divulgação: Profa. Lívia D’Ávila, Prof. Vilmar Tondolo, 
Prof. Edar Anana e Eliza Schroeder (representante discente); III. Comissão de 
Finanças: Prof. Guilherme Lunardi, Profa. Lívia D’Ávila, Prof. Fernando Cunha, 
Paula Antunes (TAE) e Daniele Caldas (representante discente); IV. Comissão de 
Seleção: Profa. Lívia D’Ávila, Profa. Angélica Miranda, Profa. Ana Paula Cruz e Ana 
Mônica Oliveira (representante discente); e V. Comissão de Acompanhamento 
Docente: Prof. Guilherme Lunardi, Prof. Jorge Gamarra, Prof. Lucas Cerqueira e 
Tatiane Bastos (TAE). Os representantes docentes e técnicos devem exercer suas 
atividades como representantes ou membros das comissões assessoras até o final 
de 2020; por solicitação dos alunos, as representações discentes vão até o final de 
2019, quando haverá nova Assembleia estudantil para eleger as novas 
representações. 2º ASSUNTO: Edital de Seleção discente para vagas 
remanescentes 2019/2 (abertura ou não do Edital): com base no a) levantamento 
realizado com os professores interessados em oferecer vagas remanescentes do 
processo seletivo 1/2019, em que apenas três docentes manifestaram interesse, 
bem como b) o posicionamento desfavorável dos alunos, apontando a não oferta da 
disciplina “Teorias Organizacionais” no segundo semestre como uma desvantagem 
para os alunos ingressantes; c) o fato de sete (07) alunos da Turma 2017 ainda não 
terem defendido as suas dissertações de Mestrado; e a d) abertura de vagas no 
semestre seguinte não impactar na avaliação quadrienal 2017-2020, definiu-se pela 
não abertura de Edital no segundo semestre de 2019, permitindo avaliar o resultado 
futuro da oferta realizada de forma similar, no segundo semestre de 2018; 3º 
ASSUNTO:  Oferta de disciplinas 2019/2: o Conselho sugeriu realizar uma 
enquete com os alunos regularmente matriculados, de modo a definir a oferta de 
disciplinas eletivas. Além disso, atentou para o cuidado que o Programa deve ter 
com relação ao número de disciplinas ofertadas pelos professores colaboradores, de 
modo a não caracterizar a sua dependência, conforme os critérios exigidos pela 
CAPES (a participação dos professores colaboradores não deve exceder a 20% do 
total de disciplinas ofertadas); 4º ASSUNTO: Solicitação de Aproveitamento de 
disciplinas: o PPGA recebeu para análise quatro (04) solicitações de 
aproveitamento de disciplinas cursadas em outros programas de pós-graduação. O 



aluno Fabio Piñeiro cursou, no ano de 2016, as disciplinas “Teoria das 
Organizações” (3 cr.), obtendo conceito A, cujo aproveitamento foi aceito para a 
disciplina “07131P Teorias Organizacionais”, e “Empresa, Empresarização e 
Sociedade” (3 cr.), obtendo conceito A, cujo aproveitamento foi aceito para a 
disciplina “07129P Sociedade, Estado e Mercado”. A aluna Daniele Garcia cursou, 
no ano de 2018, a disciplina “Gestão de Operações Sustentáveis” (3 cr.), obtendo 
conceito A, cujo aproveitamento foi aceito para a disciplina “07120P Logística e 
Gestão da Cadeia de Suprimentos”. O aluno Josefer Souza cursou, no ano de 2018, 
a disciplina “Gestão de Operações Sustentáveis” (3 cr.), obtendo conceito A, cujo 
aproveitamento foi aceito para a disciplina “07120P Logística e Gestão da Cadeia de 
Suprimentos”; 5º ASSUNTO: Alunos da Turma 2017 que ultrapassaram o prazo 
de 24 meses:  dos alunos ingressantes no ano de 2017 e que deveriam defender as 
suas dissertações até o final de março de 2019, sete (07) alunos ainda não o 
fizeram, são eles: Antony Melo, Arthur Brandão, Caroline Gonçalves, Jéssica da 
Silva, Maria Rosângela de Aguiar, Nathalia Mota e Tomás Dalcin. Os referidos 
alunos solicitaram prorrogação de prazo, com a anuência de seus orientadores. 
Cabe destacar que o prazo máximo estipulado pelos regimentos da pós-graduação 
da FURG e do PPGA/FURG para defesa de dissertação é de 30 meses, o que 
finalizará no dia 31 de agosto de 2019. Os alunos que não defenderem seus 
trabalhos até lá serão desligados do Programa. Destaca-se que dos setes alunos, 
quatro receberam bolsas durante o período ou parte do período de curso, se 
comprometendo a finalizar a dissertação dentro de 24 meses, o que não ocorreu. O 
Colegiado sugeriu que os representantes de linha comuniquem os professores, no 
sentido de apoiar seus orientandos na conclusão das dissertações; 6º ASSUNTO: 
Solicitação de Troca de orientador. O Colegiado recebeu para análise a 
solicitação da aluna Eliza Schroeder para mudança de orientador. A aluna, 
atualmente sob supervisão da Profa. Lívia D’Ávila, apontou como principal motivador 
o interesse pela mudança de tema de pesquisa e área de conhecimento, solicitando 
à Coordenação de Curso ser orientada pelo Prof. Jorge Gamarra, o qual se colocou 
à disposição, caso o Colegiado entenda que seja melhor para o Programa a 
mudança de orientação. O Colegiado aprovou a mudança de orientador, definindo o 
acréscimo de uma (01) nova vaga de aluno regular à Profa. Lívia D’Ávila, no próximo 
Processo Seletivo Discente. 7º ASSUNTO: Informes. O Colegiado informa aos 
professores e alunos: (a) que participará da Semana Acadêmica Integrada do 
ICEAC, no dia 22/05, apresentando o Programa de Mestrado, juntamente com os 
coordenadores dos demais Mestrados do ICEAC; (b) que finalizou o Edital de 
contratação simplificada para professor Visitante, sendo aprovado em 1º lugar o 
Prof. Pelayo Olea e, em segundo lugar, o Prof. Luis Moretto Neto, sendo o primeiro 
encaminhado à PROGEP para contratação; (c) que no dia 10/06 haverá um evento 
em Brasília, promovido pela CAPES para apresentar a nova ficha de avaliação da 
Pós-Graduação; (d) que ocorrerá, também em Brasília, nos dias 11, 12 e 13 de 
setembro o Seminário de Meio Termo dos Programas de Pós-Graduação da área de 
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, na CAPES, o 
qual consiste em uma reunião dos coordenadores de área com coordenadores ou 
representantes dos programas de pós-graduação para fins de discutir e planejar, em 
conjunto, as metas e diretrizes da área para fins de avaliação, além de ser uma 
oportunidade para compartilhamento de experiências e análise do desempenho dos 
programas nos dois primeiros anos do quadriênio; ASSUNTOS GERAIS: 1) foi 
entregue pelo representante discente, Jonas Silveira, a ata referente à Assembleia 
Estudantil PPGA 01/2019, a qual apresenta os representantes discentes e seus 



respectivos suplentes. O representante ainda destacou o interesse de os alunos-
bolsistas realizarem um evento do PPGA no final do ano, o qual será abordado 
melhor com os professores do Curso. 2) a Profa. Lívia D’Ávila solicitou a sua 
alteração de professora permanente do Programa para professora colaboradora, 
colocando-se à disposição para ser substituída do cargo de coordenadora adjunta, 
assim que o Programa identificar outro colega que possa assumir a sua função. O 
Colegiado ficou responsável por dar continuidade à solicitação da professora. O 
professor Guilherme informou que, após a finalização do Credenciamento e 
Recredenciamento Docente, o professor Milton Lima passou para a condição de 
professor colaborador; e que devido às licenças retiradas pela professora Lívia 
D’Ávila e pelo prof. Márcio Bauer, no ano de 2018, a Comissão de Acompanhamento 
Docente sugeriu que os dois professores passassem pelo processo de 
Recredenciamento ao final de 2019, o que foi aceito pelo Colegiado.  3) o Prof. 
Guilherme Lunardi destacou que recebeu duas solicitações formais de professores 
do ICEAC para participação no PPGA. São eles os professores Melise Pereira (ICHI-
FURG/SVP) e Guilherme Wiedenhöft (ICEAC-FURG/SAP). O Colegiado ficou 
responsável por dar continuidade ao assunto, sem definir ainda como poderá ocorrer 
essa participação. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e 
lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 


