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Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis 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: Autorização 
para coorientar tese de doutorado: o prof. Guilherme Wiedenhoft solicitou 
autorização para coorientar o trabalho de tese de doutorado do aluno Pedro 
Fernandes, com orientação do Professor Doutor Rúben Filipe de Sousa Pereira, da 
School of Technology and Architecture do Instituto Universitário de Lisboa ISCTE-IUL. 
O colegiado aprovou a solicitação do professor, destacando que essa iniciativa é 
bastante importante para o colega e para o Programa, pois reforça suas ações de 
internacionalização. 2º ASSUNTO: Aprovação do parecer do Comitê de 
Planejamento: o Comitê de Planejamento do Programa de Pós-Graduação em 
Administração da Universidade Federal do Rio Grande (PPGA/FURG), com base nas 
normas de Credenciamento e Recredenciamento vigentes no Programa, apoiada pelos 
Relatórios de Acompanhamento Docente e Resultados da Autoavaliação e 
Planejamento do PPGA 2020, emitiu, em 04/12/2020, um parecer em que sugere a) 
definir como número máximo de docentes (permanentes e colaboradores) que deverá 
iniciar o próximo Ciclo Avaliativo 2021-2024 o total de dezesseis (16) professores; b) 
recredenciar todos os docentes do Programa que atenderam aos critérios definidos no 
Artigo 6º das normas de Credenciamento e Recredenciamento 2018, e sua atualização 
pós-reunião de Meio Termo da Capes, realizada em agosto de 2019, em que o docente 
vinculado ao Programa deve apresentar produção científica qualificada igual ou 
superior a 210 pontos nos últimos 4 (quatro) anos; professores na condição de 
colaborador poderão trocar de categoria caso apresentem pontuação qualificada 
superior à média dos professores permanentes da linha ou do Programa, conforme 
indicação do colegiado; c) descredenciar os docentes do Programa que não atenderam 
aos critérios mínimos definidos pela Coordenação do Programa, tendo como referência 
os critérios de excelência estipulados pela CAPES/QUALIS da área da Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo; d) abrir Edital de Credenciamento Docente, tendo por 
objetivo fortalecer as linhas de pesquisa do Programa e recompor o seu quadro 
docente, através da inclusão de pesquisadores com experiência docente em nível 
superior, em ensino e pesquisa compatíveis com a área de concentração e linhas de 
pesquisa do Programa; e) destacar que os docentes em processo de 
descredenciamento poderão ser reconduzidos à condição de docente colaborador ou 
permanente, desde que haja vagas, devendo cumprir os requisitos definidos nos 
Editais de Credenciamento Docente abertos pelo Programa; e f) apresentar ao 
Colegiado do PPGA proposta de Normas de Credenciamento e Descredenciamento 
2020, com o objetivo de regulamentar a aplicação dos dispositivos de credenciamento, 
recredenciamento e descredenciamento de professores, no âmbito do PPGA, a partir 
de 2021. O colegiado aprovou o parecer entregue, destacando que o ponto “f”, 
referente às novas normas de credenciamento e descredenciamento, será abordado na 



primeira reunião de 2021 com os professores, de modo a avaliar a proposta e sugerir 
possíveis alterações. 3º ASSUNTO: Aprovação do Edital de Credenciamento 
docente 2020: o colegiado analisou a Minuta do Edital de Credenciamento docente 
2020, com base no Relatório Anual de Acompanhamento Docente e nas normas de 
Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento docente, prevendo a 
abertura de três vagas específicas para a Linha 1 – Organizações, Mercado e 
Trabalho. O prazo de inscrições vai de 11/12/2020 a 20/12/2020, devendo os 
candidatos se inscreverem pelo SIPOSG. O edital foi aprovado pelo colegiado para 
abertura e publicação, sendo definido que o grupo de docentes permanentes da linha 1 
fará a análise dos documentos entregues pelos candidatos inscritos. 4º ASSUNTO: 
Aprovação do Edital de Ingresso Discente 2021: o colegiado analisou a minuta do 
Edital de Ingresso Discente 2021, o qual prevê a abertura de 16 vagas, sendo oito para 
cada linha de pesquisa. O prazo de inscrições vai de 01/01/2021 a 21/02/2021, sendo 
que as inscrições deverão ser feitas pelo SIPOSG. O edital foi aprovado pelo colegiado 
para abertura e publicação. 5º ASSUNTO: Reclamação sobre má conduta de aluna 
do PPGA: a profa. Angélica Miranda comunicou ao colegiado que se sentiu 
pressionada pela aluna Daniele Caldas, por meio de mensagens eletrônicas e e-mails, 
solicitando alteração de conceito na disciplina ministrada pela referida professora. 
Angélica informou que reprovou a aluna, apresentando e explicando os diferentes 
motivos para a sua decisão, a qual não foi bem recebida pela aluna, a qual insistiu 
reiteradamente, utilizando-se de diferentes meios e justificativas para persuadir a 
professora a modificar sua nota, o que não ocorreu. O colegiado analisou o caso 
abordado no sentido de evitar que situações semelhantes a essa ocorram futuramente 
no Programa. ASSUNTOS GERAIS: 1) o coordenador informou que o preenchimento 
da Plataforma Sucupira, referente ao ano de 2020, deverá ser finalizado até o dia 
23/03/2021. Como se trata do fechamento do ciclo avaliativo 2017-2020, o relatório 
será mais extenso e será necessário mais tempo para preenchê-lo com informações 
quantitativas e qualitativas que são solicitadas pela plataforma. Assim, o colegiado 
definiu a data de 15/02/2021 como prazo final para atualização do Lattes dos 
professores do Programa. 2) o coordenador informou que a partir do dia 01/01/2021 
assume a nova coordenação do PPGA, em que permanece o prof. Guilherme Lunardi 
como coordenador, e o prof. Guilherme Wiedenhoft assume como coordenador-
adjunto. O colegiado agradeceu e parabenizou a atual coordenação do curso pelo 
trabalho desenvolvido ao longo dos últimos dois anos, desejando sorte à nova 
coordenação. 3) juntamente com a mudança da Coordenação, o colegiado destacou a 
necessidade de indicação dos representantes de linha e representante discente, além 
dos membros participantes das comissões assessoras do Colegiado. O colegiado 
decidiu por formalizar os próximos representantes e participantes das comissões 
assessoras na primeira reunião, a ser realizada em 2021, com os docentes do curso. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai 
assinada pelos seus participantes. 


