
ATA Nº 02/2020 

 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, reuniu-se 
ordinariamente o Colegiado do PPGA/FURG, sob a presidência do Prof. Dr. Guilherme 
Lunardi, Coordenador do Curso de Mestrado em Administração. Estavam 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”; e Prof. Guilherme Wiedenhoft, novo representante da Linha 
“Tecnologias Gerenciais”, indicado pelos professores permanentes da linha. Foram 
tratados os assuntos listados abaixo. Solicitação de prorrogação de prazo para 
defesa de dissertação dos alunos da Turma 2018-1: o colegiado analisou os pedidos 
encaminhados e deliberou favoravelmente à prorrogação, por mais três (03) meses, 
dos alunos: Bruno Pais Silva, Carlai de Oliveira Netto, Eliza Schroeder, Gabriel Lucas, 
Jéssica Costa e Viviane Touguinha Bauer. Todos os pedidos vieram justificados e 
apoiados pelos seus respectivos orientadores. Disciplinas com notas pendentes: O 
coordenador apresentou uma nova lista de disciplinas com notas pendentes para 
ciência do Colegiado. Após ponderações iniciais, o grupo decidiu por reforçar o pedido 
de inserção das cinco (05) notas faltantes no sistema, conforme solicitado 
anteriormente. Formalização de troca de orientador: conforme solicitação do 
Colegiado, ficou definido que a aluna Cristiane Cravo será orientada pelo Prof. Lucas 
Cerqueira, permanecendo, portanto, na linha de pesquisa “Organizações, Mercado e 
Trabalho”. Acompanhamento dos discentes: o coordenador destacou que assim que 
todas as notas pendentes sejam publicadas, os alunos que não cumprirem o art. 43 do 
Regimento, que trata do rendimento discente, serão desligados do Programa. 
Resultados do Processo Seletivo 2020/1: a Comissão de Seleção apresentou o 
relatório referente ao processo seletivo discente, destacando que 12 alunos foram 
aprovados – sendo sete (07) para a Linha “Organizações, Mercado e Trabalho” e cinco 
(05) para a Linha “Tecnologias Gerenciais”. Início do semestre letivo: embora as 
atividades de ensino de graduação da Universidade estejam suspensas, devido à 
pandemia da COVID-19, o Colegiado discutiu sobre a possibilidade de iniciar as aulas 
do Mestrado, utilizando a plataforma de apoio à educação a distância (Moodle) e de 
webconferências (webconf), assim como outros PPGs da FURG têm feito. Será 
proposto ao grupo de professores do curso que as aulas iniciem no dia 04/05/2020 
(segunda-feira). Foi proposto, ainda, que na semana anterior sejam realizados pelo 
menos dois encontros com os alunos regulares e ingressantes, de modo a apresentar o 
PPGA e suas normas, as plataformas de Educação a Distância utilizadas e as 
principais ferramentas de busca de artigos eletrônicos. Abertura de Edital de Aluno 
Especial: o Colegiado decidiu pela abertura de Edital para aluno especial ainda no mês 
de abril, entendendo ser uma ótima oportunidade para promover o Programa e atrair 
candidatos interessados em cursar futuramente o Mestrado como alunos regulares do 
Curso. Assuntos Gerais: Nos assuntos Gerais, o coordenador informou que o Edital 
de Bolsas está com inscrições abertas até o dia 08/04/2020 (quarta-feira), 
disponibilizando cinco (05) bolsas, sendo uma (01) reservada às cotas. O coordenador 
informou que está revisando o material encaminhado pelos professores e alunos do 
curso para subsidiarem o preenchimento dos dados na plataforma Sucupira, o qual se 
encerra no dia 23/04. O coordenador lembrou que os estudantes ainda não indicaram o 
representante discente, devendo ser escolhido antes do início das aulas. Nada mais 



havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada 
pelos seus participantes. 


