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Aos vinte e nove dias do mês de abril 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; o Prof. Dr. Lucas Cerqueira, 
Representante da Linha 1 - “Organizações, Mercado e Trabalho”; a Profa. Dra. 
Angélica Miranda, Representante da Linha “Tecnologias Gerenciais”; e o discente 
Alisson Bastos, representante discente do Programa, indicado pelos seus pares. 
Foram tratados os assuntos listados abaixo. 1º ASSUNTO: nomeação das 
comissões assessoras: Foram indicados os representantes das cinco comissões 
assessoras do Colegiado, sendo assim formadas: I. Comissão de Bolsas: Prof. 
Guilherme Lunardi, Prof. Lucas Cerqueira e Alisson Bastos (representante discente); 
II. Comissão de Divulgação: Prof. Guilherme Lunardi, Prof. Ricardo Frio, Paula 
Antunes (TAE), Daiane Madruga e Larissa Otero (as duas últimas, representantes 
discentes); III. Comissão de Finanças: Prof. Guilherme Lunardi, Prof. Guilherme 
Wiedenhoft, Paula Antunes (TAE) e Dion Vitor da Silva (representante discente); IV. 
Comissão de Seleção: Prof. Guilherme Wiedenhoft, Profa. Angélica Miranda, Prof. 
Lucas Cerqueira e Bruno Rios (representante discente); e V. Comissão de 
Acompanhamento Docente: Prof. Guilherme Lunardi, Prof. Jorge Gamarra, Prof. 
Lucas Cerqueira, Tatiane Bastos (TAE) e Diogo Marcelino Teixeira (representante 
discente). Os representantes docentes e técnicos devem exercer suas atividades 
como representantes ou membros das comissões assessoras até o final de 2022; 
enquanto as representações discentes vão até o final de 2021, quando haverá nova 
Assembleia estudantil para eleger as suas próximas representações. 2º ASSUNTO: 
Edital de Seleção discente para entrada no período 2021/2: como uma das ações 
apontadas no Planejamento Estratégico do PPGA visando aumentar o número de 
alunos regulares no curso e com base nos seguidos questionamentos, realizados 
por e-mail, de potenciais candidatos brasileiros e estrangeiros interessados em 
realizar o Mestrado em Administração, o Colegiado deliberou pela abertura de dois 
editais de seleção discente, sendo um deles específico para alunos estrangeiros – 
conforme orientação da PROPESP. O prof. Lucas e o Prof. Guilherme Wiedenhoft 
destacaram a importância de o curso receber alunos estrangeiros como uma boa 
estratégia de internacionalização, sugerindo, ainda, que o Programa oferecesse ao 
menos uma disciplina em língua inglesa e também em espanhol. Foi dada a 
sugestão de utilizar a disciplina de Tópicos Especiais em Administração I para a sua 
operacionalização, sem que haja a necessidade de criação de uma nova disciplina. 
Os editais serão elaborados no mês de maio, definindo o número de vagas, critérios 
de ingresso e cronograma para serem aprovados, primeiramente, no Colegiado e, 
posteriormente, no Conselho do ICEAC – conforme normativa da Universidade. Os 
professores presentes na reunião sugeriram que a nova comissão de bolsas 
proponha alguma alternativa que permita aos alunos ingressantes nos referidos 
editais concorrerem no próximo Edital de bolsas, a ser implementado em abril de 
2022. Foi sugerido, ainda, que das 06 bolsas que o Programa possui, das quais uma 
está reservada para cotas, outras duas fossem reservadas para demanda social e 
aluno estrangeiro. O assunto será debatido e retornará futuramente ao Colegiado, 
para aprovação. 3º ASSUNTO:  Edital de professor visitante: o prof. Guilherme 



Lunardi informou aos presentes que o contrato de professor visitante ocupado pelo 
prof. Pelayo Olea finalizará no dia 09 de julho de 2021, não podendo mais ser 
renovado, pois o professor estará completando o seu segundo ano como docente da 
FURG. Entretanto, como incentivo às unidades acadêmicas que possuem cursos de 
Mestrado ou Doutorado na FURG, cada programa está autorizado pela PROPESP a 
abrir edital para receber um professor visitante, que possua ampla experiência em 
pesquisa e pós-graduação, e de preferência possua experiência internacional (seja 
ele estrangeiro, ou brasileiro que tenha feito doutorado pleno ou sanduíche no 
exterior, ou ainda pós-doutorado no exterior). O prof. Guilherme Lunardi lembrou que 
no Edital passado, realizado em conjunto com os demais PPGs do ICEAC, um 
professor da área de Administração foi aprovado no edital em segundo lugar, ficando 
como suplente. Foi feito o questionamento à PROPESP quanto à possibilidade de 
realizar o seu chamamento, porém a resposta ainda não foi confirmada pela pró-
reitoria. Caso seja aceito, o professor será chamado; no caso de não ser possível 
aproveitá-lo, um novo edital será elaborado. 4º ASSUNTO: alunos da Turma 
2018/2 que ainda não realizaram as suas defesas de dissertação: o Prof. 
Guilherme Lunardi lembrou aos presentes na reunião que o prazo final para depósito 
da dissertação dos alunos da Turma 2018/2, já incluindo o período de prorrogações, 
se encerra no dia 30/04/2021. Até o momento, três alunos não defenderam os seus 
trabalhos finais; entretanto, o discente Patrick Freitas já depositou a sua dissertação 
e agendou a banca de defesa. Os alunos Ricardo dos Santos e Thamara da Costa 
ainda não depositaram suas dissertações, mas conforme informação dos seus 
orientadores, deverão entregar o trabalho final dentro do prazo estipulado pelo 
Programa. 5º ASSUNTO: previsão orçamentária 2021: o Prof. Guilherme Lunardi 
informou que, até o momento, o PPGA não possui orçamento disponibilizado pela 
PROPESP; entretanto, destacou que é esperado o recebimento de recursos da 
CAPES (PROAP), e o recurso referente às inscrições de editais de ingresso de 
aluno regular e especial, os quais poderão ser utilizados pelo Programa no ano de 
2021. Em decorrência da pandemia, o Colegiado deliberou sobre a utilização dos 
recursos, quando estiverem disponíveis, priorizando o pagamento de inscrições de 
alunos e docentes que tiverem artigos aceitos em congressos da área de 
Administração, em especial o ENANPAD, os eventos menores da ANPAD e o 
SEMEAD, assim como os eventos internacionais. Caso haja recurso excedente, o 
Programa poderá utilizá-lo em outros eventos, desde que aprovado pelo Colegiado, 
e no pagamento de traduções de artigos encaminhados pelos docentes, em conjunto 
com os discentes, dando preferência aos artigos aprovados, mas que por exigência 
das revistas, precisam da tradução para ser publicado. 6º ASSUNTO: Disciplinas 
com notas pendentes: o coordenador do Curso relatou aos demais presentes na 
reunião que tem recebido questionamentos dos alunos e professores do Programa 
quanto às disciplinas ofertadas em 2020/1 e 2020/2 que ainda estão sem nota no 
sistema. Os questionamentos têm sido colocados pela insegurança de alguns alunos 
e seus orientadores quanto ao seu seguimento no curso, dado que, conforme o 
regimento do PPGA, podem ser desligados em caso de baixo desempenho. Em 
seguida, foi apresentada a lista de disciplinas com notas pendentes do 1º e 2º 
semestres de 2020, para ciência do Colegiado. Os representantes de linha se 
comprometeram a reforçar o pedido de inserção das 02 notas do 1º semestre de 
2020, faltantes no sistema (Teorias Organizacionais e Relações de Trabalho); e 
lembrar os docentes que lecionaram disciplinas no 2º semestre de 2020, que ainda 
não inseriram suas notas no sistema, que as publiquem até o dia 15/05/2020, 
conforme orientação prévia do Colegiado, que definiu um prazo de até 90 dias após 



o término das disciplinas para a sua inserção no sistema. As disciplinas do 2º 
semestre ainda sem nota são as seguintes: Metodologia de Pesquisa em 
Administração, Seminários de Pesquisa em Administração I, Gestão da Inovação, 
Desenvolvimento de Operações Sustentáveis, e Estratégia e Competitividade. 7º 
ASSUNTO: oficialização da troca de orientação do mestrando Haroldo Vicente 
Ferrari do Amaral Júnior: o Prof. Lucas Cerqueira informou que o professor 
Ricardo Frio assumirá a orientação do discente Haroldo, devido ao término do 
contrato do Prof. Pelayo Olea, no dia 09/07/2021, o qual ficará como seu 
coorientador. 8º ASSUNTO: preenchimento e envio do Relatório de Coleta de 
Dados da CAPES referente ao quadriênio 2017-2020: o prof. Guilherme Lunardi 
informou que devido à troca da presidência da CAPES, o prazo para envio do 
relatório final referente à atuação do PPGA no quadriênio 2018-2020 foi prorrogado 
para o dia 31/05/2021. Foi apresentado ao Colegiado o andamento do relatório, as 
fichas e documentos complementares que serão exigidos, juntamente com uma lista 
de pendências, a qual deverá ser trabalhada pelo Colegiado e demais colegas do 
Programa de modo a finalizar a versão do relatório a ser chancelada pela 
PROPESP, antes de ser enviada à CAPES. Assuntos Gerais: Nos assuntos 
Gerais, os professores e o representante discente conversaram sobre o início do 
ano letivo e o andamento das disciplinas, considerando que a Universidade ainda 
está com as suas atividades de forma remota, devido à pandemia da COVID19. Em 
seguida, foi reforçada a importância da participação dos professores e alunos do 
curso, em especial os bolsistas, para subsidiarem o preenchimento dos dados na 
plataforma Sucupira, o qual será essencial para que o Programa seja bem avaliado 
no quadriênio que se encerrou. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 
e lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos seus participantes. 


