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Aos 27 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, na 
sala da coordenação do Programa de Pós Graduação em Administração (PPGA-
FURG), bloco E do Complexo Administrativo, Campus Carreiros, reuniu-se 
ordinariamente o Colegiado 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; Prof.ª Dr.ª Lívia D’Avila, Coordenadora Adjunta do Curso de 
Mestrado em Administração; Prof. Dr. Lucas Cerqueira, Representante da Linha 
“Organizações, Mercado e Trabalho”; Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci, 
Representante da Linha “Tecnologias Gerenciais” e Jonas Rafael Silveira, 
representante discente. 1º ASSUNTO: Semana Acadêmica da Administração 
2019: Foi definido como o PPGA participará da Semana Acadêmica de 
Administração, que ocorrerá entre os dias 11 e 13 de setembro de 2019 nas 
dependências do CIDEC-Sul, na FURG, em parceria com o Diretório Acadêmico de 
Administração da FURG. No dia 12 de setembro de 2019, ocorrerá o segundo dia do 
evento, com a organização das atividades sob responsabilidade do PPGA. Assim, 
definiu-se que: no primeiro momento, a partir das 19hrs, ocorrerá uma breve 
apresentação do PPGA-FURG, enfatizando o histórico do programa, o seu impacto 
na universidade e na sociedade, suas linhas de pesquisa e as oportunidades 
advindas da realização do mestrado após o término da graduação. A Professora 
Lívia ficou encarregada de realizar a apresentação do programa em conjunto com o 
Prof. Dr. Décio Bittencourt Dolci e o Prof. Dr. Lucas Cerqueira. Após esse momento, 
definiu-se que seriam expostas experiências de diferentes alunos do PPGA que já 
haviam concluído as suas dissertações de mestrado, através de seus relatos. 
Estabeleceu-se que fossem convidados para participar desse momento os ex-alunos 
Cláudia Maia, Jonatas Wendland e Tomás Dalcin para darem seus relatos. Após o 
Coffee Break, programado pra ocorrer entre às 20h10 e 20h30, ficou definido que 
alunos regularmente matriculados do PPGA apresentariam seus trabalhos, a fim de 
demonstrar aos presentes diferentes pesquisas realizadas pelos alunos do 
programa. Os alunos convidados serão aqueles que possuem trabalhos aprovados 
para apresentação em congressos da área, especificamente o EnANPAD 2019. 
Será enviado um e-mail com o convite para todos os alunos com trabalhos 
aprovados, enfatizando a importância de suas participações nesse momento. Além 
disso, estabeleceu-se que a presença de alunos e professores do programa no 
evento é essencial para aproximar os laços entre a Graduação em Administração e 
Pós-Graduação em Administração da FURG, sendo todos os alunos e professores 
convidados a integrar o evento pelo menos no dia 12 de setembro de 2019. 2º 
ASSUNTO: Evento com a participação do Prof. Dr. Bellini: foi definida a realização 
de um segundo evento pelo PPGA, a realizar-se em entre 20 e 22 de novembro de 
2019 com a participação do Prof. Dr. Carlo Bellini, que se disponibilizou a palestrar 
na FURG e participar de atividades junto aos alunos e professores do PPGA-FURG. 
Além da participação do professor, definiu-se que serão realizadas oficinas sobre 
pesquisa, como o uso de diferentes softwares para análise de dados, ainda a 
combinar. Espera-se estender o evento através da sua realização contando com as 
participações do PPGA-FURG, do PPGCONT-FURG, do PPGA/UNIPAMPA e do 
PPGDTSA/UFPel. O Colegiado ficou responsável por dar continuidade ao assunto. 



Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, 
que vai assinada pelos seus participantes. 

 

 


