
ATA Nº 04/2020 

 

Aos vinte e três dias do mês de julho 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 
do Programa. Foram tratados os assuntos listados abaixo. 1º ASSUNTO: 
Apresentação do Calendário 2020/1: conforme definido pela PROPESP, o início das 
aulas do 1º semestre da pós-graduação na FURG iniciará no dia 02/08, com previsão 
de término do semestre para 16/10 – totalizando 11 semanas. Todos os encontros 
deverão ser remotos (podendo ser síncronos ou assíncronos, conforme plano de 
ensino definido pelo professor). 2º ASSUNTO: Confirmação da oferta de disciplinas 
2020/1, professores e seus horários: Após consulta realizada junto aos professores 
do Programa para confirmar a oferta e os horários das disciplinas, em função dos 
ajustes decorrentes da pandemia, ficou definida a oferta das seguintes disciplinas: 1. 
Tópicos Especiais em Administração – Prof. Pelayo Olea (2a-feira, 14h20); 2. 
Comportamento do Consumidor – Prof. Fernando Cunha (2a-feira, 18:50); 3. Relações 
de Trabalho – Profa. Anne Leal (6a-feira, 15h10); 4. Métodos Quantitativos em 
Administração – Prof. Guilherme Lunardi (3a-feira, 18h); 5. Pesquisa Operacional – 
Prof. André Longaray (4a-feira, 7h45); 6. Teorias Organizacionais – Prof. Márcio Bauer 
(4a-feira, 18h); e 7. Sistemas de Informação nas Organizações – Prof. Guilherme 
Wiedenhoft (5a-feira, 18h). Ficou definido um período de ajuste de matrículas de duas 
(02) semanas (finalizando dia 17/08) e para trancamento de disciplinas até quatro (04) 
semanas (finalizando dia 07/09). 3º ASSUNTO: Prazos de qualificação e de defesa 
dos alunos regulares: Conforme a Deliberação Nº 022/2020 COEPEA, de 
10/07/2020, foi homologado o Ato Executivo 020/2020, através do qual foi aprovada a 
prorrogação dos prazos, por 03 (três) meses, para defesas de dissertações e teses na 
pós-graduação stricto sensu e nas conclusões dos cursos lato sensu da FURG. 
Portanto, o prazo de defesa (segunda prorrogação) dos alunos da Turma 2018/1 se 
encerra no dia 30/09, e dos alunos da Turma 2018/2, com a prorrogação automática 
autorizada, se encerra no dia 31/10. A deliberação não altera o prazo final de 
qualificação dos projetos de Dissertação da Turma 2019/1, cujo prazo máximo de 18 
meses se encerra no dia 30/09. 4º ASSUNTO: Disciplinas com notas pendentes: por 
nova solicitação dos alunos, o coordenador apresentou a lista de disciplinas com notas 
pendentes para ciência do Colegiado, sendo elas: Teorias Organizacionais (2019/1) e 
Produção do Conhecimento Científico (2019/2). Após ponderações iniciais, o grupo 
decidiu por reforçar o pedido de inserção das referidas disciplinas junto aos seus 
responsáveis e definir que todas as disciplinas ofertadas no semestre tenham suas 
notas publicadas até o início das aulas do semestre subsequente. ASSUNTOS 
GERAIS: 1) o prazo final para preenchimento do relatório a ser inserido na Plataforma 
Sucupira, referente ao Quadriênio 2017-2020, foi prorrogado para o dia 31/03/2021. De 
modo a auxiliar a Coordenação no correto preenchimento dos dados e no 
Planejamento do Programa para o próximo quadriênio, foi definida a criação de um 
Comitê, o qual será formado por professores e alunos do Programa, formalmente 



convidados pelo Colegiado. 2. A atual Coordenação do Programa encerra seu mandato 
em dezembro de 2020, devendo ser planejada a sua sucessão, definindo os 
interessados em exercer os cargos de coordenador e coordenador-adjunto para o 
período 2021-2022. A definição de chapas deverá ocorrer após a formalização da 
abertura do Processo Eleitoral para Direção e Coordenação de Cursos de Graduação e 
Pós-Graduação do ICEAC. O Coordenador lembrou que foi informado a todos os 
docentes do Programa que comuniquem à Coordenação de Curso quando tiverem 
artigos publicados em revistas científicas, de modo que a sua divulgação nas redes 
sociais possa ser feita pela Comissão de Divulgação; vários trabalhos já foram 
divulgados, dos quais muitos contam com a presença de alunos regulares e egressos 
do Programa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente 
Ata, que vai assinada pelos seus participantes. 

 

 


