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Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 
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; o Prof. Dr. Guilherme Wiedenhoft, Coordenador Adjunto do Curso 
de Mestrado em Administração; e o Prof. Dr. Lucas Cerqueira, Representante da Linha 
1 - “Organizações, Mercado e Trabalho”. Foram tratados os assuntos listados abaixo. 
1º ASSUNTO: Solicitação de prorrogação de prazo para defesa de dissertação - 
turma 2018/2: o colegiado analisou os pedidos encaminhados pelos alunos Carolina 
Valória, Elisa Bastos, Patrick Freitas, Ricardo dos Santos e Thamara da Costa, e 
deliberou favoravelmente à prorrogação dos referidos alunos, por mais três (03) meses, 
devendo ser depositada a dissertação a ser encaminhada para os membros da banca 
até o dia 30 de abril de 2021. Todos os pedidos vieram justificados e apoiados pelos 
seus respectivos orientadores. O Colegiado aproveitou a oportunidade para lembrar 
que o prazo final para defesa de dissertação dos alunos da Turma 2019 finaliza no dia 
31 de março de 2021, e o prazo de qualificação de projeto de dissertação da Turma 
2020 finaliza no dia 30 de setembro de 2021. 2º ASSUNTO: Homologação do 
Resultado Final do Edital de Credenciamento docente 2020: o colegiado analisou o 
resultado final do Edital de Credenciamento Docente 2020, deliberando com base nas 
normas do referido edital o seguinte resultado: 1º lugar – Carolina Roma (professora 
permanente, Produção qualificada: 320 pontos), 2º lugar – Ricardo Frio (professor 
colaborador, Produção qualificada: 250 pontos) e 3º lugar – Pâmela Tristão (professora 
permanente, Produção qualificada: 300 pontos). 3º ASSUNTO: Comunicação do 
PPGA: site, redes sociais e Edital de Ingresso Discente 2021: o colegiado incluiu o 
nome dos três novos docentes do Programa no site do Curso, informando a sua 
formação e os temas de pesquisa estudados. Como dois destes professores atuam na 
área de Finanças, uma novidade no curso, o Colegiado sugeriu que uma maior 
divulgação das áreas de atuação de todos os professores do Programa fosse realizada, 
assim como o Edital de Ingresso Discente. Por fim, o anexo 01 do Edital de Ingresso 
Discente 2021 foi atualizado, incluindo-se o nome, o link do Currículo Lattes e os temas 
de pesquisa dos novos professores, sendo disponibilizado na página do Programa e no 
SIPOSG. 4º ASSUNTO: Edital de Bolsas 2021: o coordenador do Programa, prof. 
Guilherme Lunardi, informou que a aluna Melissa Orestes solicitou, em janeiro de 2021, 
cancelamento de sua bolsa de Mestrado, por ter recebido uma oportunidade de 
trabalho com carteira assinada. Complementarmente, informou que irá continuar o 
curso, devendo desenvolver e concluir a sua pesquisa de Mestrado durante o ano de 
2021. Com a liberação da bolsa, a Comissão de Bolsas confirmou que o Edital de 
Bolsas 2020 ainda estava vigente, sendo chamado o primeiro aluno suplente do 
referido edital – Bruno Rios, o qual assinou o contrato da bolsa que se estende de 
fevereiro de 2021 até janeiro de 2022. O coordenador lembrou que o Programa possui 
até o momento 5 bolsas, devendo abrir o Edital de Bolsas 2021 no mês de março. A 
Comissão de Bolsas deverá encaminhar e-mail aos alunos bolsistas para que 
encaminhem o Relatório de Atividades do Bolsista (2020) para registro e possível 
renovação de bolsa dos alunos ingressantes na Turma 2020. 5º ASSUNTO: 
Distribuição orçamentária 2021: o prof. Guilherme Lunardi apresentou ao Colegiado 
a distribuição e execução dos recursos orçamentários do Programa em 2020. O curso 



obteve R$11.602,00 (sendo R$8.002,00, recurso do PROAP e R$3.600,00, recurso 
referente às inscrições de processos seletivos) e executou R$9.007,00 (o que 
corresponde a 86% do recurso disponível). Devido à pandemia, o recurso ficou limitado 
a apenas algumas rubricas, sendo gasto com o assinatura digital da ANPAD, o que 
permite a todos alunos e professores da FURG fazerem download dos artigos 
publicados eletronicamente nos eventos da ANPAD, pagamento de traduções e 
inscrições de alunos e docentes do Programa que participaram de eventos da área no 
ano de 2020. O Colegiado se comprometeu a discutir a forma de distribuição do 
recurso 2021 nas próximas reuniões. ASSUNTOS GERAIS: 1) oferta de disciplinas 
2021/1: o Colegiado sugeriu aguardar o término das inscrições do Edital de Ingresso 
Discente 2021 – que se encerra no dia 21/02/2021 – para definir as disciplinas do 
Curso a serem ofertadas no primeiro semestre de 2021. Conforme solicitação da 
PROPESP, a indicação de disciplinas, professores responsáveis e horários deverá ser 
feita ainda no mês de março de 2021. 2) o preenchimento da Plataforma Sucupira, 
referente ao ano de 2020, deverá ser finalizado até o dia 23/03/2021. Portanto, deverá 
ser solicitado aos professores que atualizem o seu Lattes até o dia 28/02/2021 e 
encaminhem, ao e-mail da Coordenação, o plano de ensino de suas disciplinas 
ofertadas no ano de 2020. Da mesma forma, será solicitado aos alunos e egressos do 
curso que atualizem o seu Currículo Lattes e encaminhem a versão final das 
dissertações de Mestrado defendidas até dezembro de 2020, sendo a versão entregue, 
aprovada pelo Orientador, para que sejam inseridas no site do Curso e na Plataforma 
Sucupira. 3) o prof. Lucas Cerqueira informou que permanecerá como representante da 
linha 1 – Organizações, Mercado e Trabalho. O colegiado reforçou a necessidade de 
indicação do representante da linha 2 – Tecnologias Gerenciais e do representante 
discente, além de nomear os participantes das comissões assessoras do Colegiado – 
podendo ser realizada entre os pares ou aguardar a primeira reunião a ser realizada 
com os docentes e discentes do curso em 2021. 4) após aprovação do parecer 
elaborado pelo Comitê de Planejamento do PPGA/FURG, ainda no mês de dezembro 
de 2020, sobre as normas de Credenciamento e Recredenciamento vigentes no 
Programa, o Colegiado reforça que os professores Anne Leal, Débora Gomes e Márcio 
Bauer devem permanecer vinculados ao Programa, no ano de 2021, como professores 
colaboradores até que finalizem as suas orientações em andamento, para depois 
serem descredenciados do Programa. 5) o coordenador do Curso trouxe para o 
Colegiado alguns questionamentos encaminhados por e-mail à Coordenação sobre o 
formato das dissertações de Mestrado a serem apresentadas no Programa, a 
disponibilidade e validade de diferentes testes de Proficiência em Língua Estrangeira 
(que, em função da pandemia, não tem sido realizada na FURG ou em universidades 
próximas) e o QUALIS mínimo exigido pelo Programa para submissão de artigo 
decorrente das dissertações de Mestrado defendidas pelos alunos. O Colegiado 
pretende encaminhar orientações sobre estas normativas. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos seus 
participantes. 


