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Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezessete 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 o Prof. Dr. Guilherme Lunardi, Coordenador do Curso de Mestrado em 
Administração; a Prof.ª Dr.ª Lívia D’Avila, Coordenadora Adjunta do Curso de Mestrado 
em Administração; o Prof. Dr. Lucas Cerqueira, Representante da Linha 
“Organizações, Mercado e Trabalho”; o Prof. Dr. Guilherme Wiedenhoft, Representante 
da Linha “Tecnologias Gerenciais”; e o discente Patrick Freitas, representante discente 
substituto do aluno Jonas Silveira, agora egresso do Programa. Foram tratados os 
assuntos listados abaixo. 1º ASSUNTO: Prorrogação do prazo para defesa de 
dissertação dos alunos da Turma 2018-1: o colegiado analisou os pedidos 
encaminhados por alguns alunos e deliberou favoravelmente à prorrogação, por mais 
três (03) meses, a todos os alunos regulares da referida turma: Bruno Pais Silva, Carlai 
de Oliveira Netto, Eliza Schroeder, Gabriel Lucas, Jéssica Costa e Viviane Touguinha 
Bauer. O prazo final se encerra no dia 30/09/2020. Ficou acertado que os orientadores 
seriam informados sobre a prorrogação, sendo solicitado que atentassem para o prazo 
final, de modo que as defesas da Turma 2018/1 não ultrapassem o período de 30 
meses, readequando os trabalhos finais, caso necessário. 2º ASSUNTO: Prorrogação 
do prazo para defesa de dissertação dos alunos da Turma 2018-2: em virtude da 
suspensão das atividades da FURG, em virtude da pandemia da COVID-19, o prazo 
para defesa de dissertação da turma 2018/2 fica prorrogado de 31 de julho para 30 de 
setembro de 2020, sem prejuízo aos alunos e sem necessidade de solicitação formal 
de prorrogação. Para os alunos da Turma 2019/1, o Colegiado deliberou quanto à 
manutenção do prazo final para defesa de qualificação em 30/09/2020. 3º ASSUNTO: 
Solicitação de aproveitamento de créditos: o colegiado recebeu das alunas Caroline 
Ornel e Alexandra Oliveira solicitação de aproveitamento de créditos das seguintes 
disciplinas: Estado, Sociedade e Mercado (3 cr.) e Relações de Trabalho (3 cr.); e do 
aluno Sandro Oliveira, aproveitamento das disciplinas: Métodos Quantitativos em 
Administração (3 cr.), Desenvolvimento de Operações Sustentáveis (3 cr.) e Tópicos 
Especiais em Administração (1 cr.). O Colegiado deliberou positivamente, uma vez que 
as disciplinas solicitadas fazem parte do conjunto de disciplinas do curso de Mestrado 
em Administração da FURG, e os alunos foram aprovados em todas elas. 4º 
ASSUNTO: Disciplinas com notas pendentes: por solicitação dos alunos, o 
coordenador apresentou a lista de disciplinas com notas pendentes para ciência do 
Colegiado, sendo elas: Teorias Organizacionais (2019/1), Produção do Conhecimento 
Científico (2019/2) e Elaboração de Projeto de Dissertação (2019/1). Após 
ponderações iniciais, o grupo decidiu por reforçar o pedido de inserção das referidas 
disciplinas junto aos seus responsáveis. 5º ASSUNTO: Organização das atas de 
defesa de qualificação e de dissertação de Mestrado: devido à suspensão das 
atividades presenciais da Universidade e consequente utilização de meios digitais para 
a realização das defesas de qualificação e dissertação de Mestrado, o Colegiado 
orienta ao Presidente responsável pela banca realizada de forma virtual que encaminhe 
a ata preenchida e assinada digitalmente pelos membros da banca, por e-mail, à 
Secretaria de Pós-Graduação do ICEAC. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos seus participantes. 


