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Aos 12 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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; e Prof. Dr. Lucas Cerqueira, Representante da Linha 
“Organizações, Mercado e Trabalho”. 1º ASSUNTO: Solicitação de trancamento 
de disciplina e de semestre: o colegiado recebeu do aluno Marcelo Correa de 
Souza, em 14/10/2019, a solicitação de trancamento da disciplina “Metodologia de 
Pesquisa”, justificando motivos pessoais; e do aluno Sandro Rocha de Oliveira, em 
05/11/2019, a solicitação de trancamento total do semestre, justificando estar 
exercendo atividade remunerada formal implicando em incompatibilidade de horários 
com as disciplinas matriculadas. Após consulta à PROPESP, verificou-se que o 
prazo legal para solicitação de trancamento estabelecido pela FURG é de até 25% 
do número de aulas dadas, o que se encerrou no dia 19/09/2019. O Colegiado do 
PPGA acatou a posição da PROPESP quanto ao não deferimento do pedido de 
trancamento realizado pelos alunos. 2º ASSUNTO: Solicitação de aproveitamento 
de créditos: o colegiado recebeu da aluna Daniele Mendes Caldas Antunes, em 
30/07/2019, a solicitação de aproveitamento de créditos das seguintes disciplinas: 
Metodologia de Pesquisa em Contabilidade (3 cr.), Estágio Docência (2 cr.), Tópicos 
Especiais de Controladoria e Controle (3 cr.), Estado, Sociedade e Mercado (3 cr.) e 
Gestão da Inovação (3 cr.). O Colegiado reforçou que as disciplinas eletivas do 
curso de Mestrado em Administração, cursadas pela solicitante como aluna especial, 
serão aproveitadas normalmente (Estado, Sociedade e Mercado - APROVADA; e 
Gestão da Inovação – AGUARDANDO NOTA), sendo ainda aproveitadas as 
disciplinas de Estágio Docência e Tópicos Especiais de Controladoria e Controle, 
esta dando aproveitamento para a disciplina de Controle Gerencial. O colegiado 
recebeu, ainda, do aluno Augusto Soares, em 20/10/2019, a solicitação de 
aproveitamento de créditos referente a dois artigos publicados em eventos da área 
no ano de 2019, conforme previsto no Regimento 2015 do PPGA. O Colegiado 
analisou a solicitação e verificou que a mesma estava de acordo com o Parágrafo 
único, do Artigo 41, do Regimento. 3º ASSUNTO: Prorrogação do prazo para 
qualificação dos alunos regulares da Turma 2018: conforme solicitação realizada 
pelos professores do Programa, o Conselho do PPGA aprovou a extensão do prazo 
máximo de qualificação dos projetos de dissertação da Turma 2018, 
excepcionalmente, de 18 para 21 meses – encerrando o prazo para defesa em 
dezembro de 2019. Os alunos que não qualificarem até o período estabelecido 
serão desligados do Programa, de modo a não prejudicar a avaliação do Curso 
perante a CAPES. 4º ASSUNTO: 1º Workshop de Pesquisa em Administração: 
foi definida a realização do segundo evento pelo PPGA em 2019, a realizar-se em 
entre 20 e 21 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, e de uma mesa redonda sobre o tema Indústria 4.0. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai 
assinada pelos seus participantes. 

 

 


