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Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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; 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”; e o discente Alisson Bastos, representante 
discente do Programa, indicado pelos seus pares. A Profa. Dra. Angélica Miranda, 
Representante da Linha “Tecnologias Gerenciais”, justificou sua ausência. Foram 
tratados os assuntos listados abaixo. 1º ASSUNTO: alunos da turma 2019 que ainda 
não defenderam suas dissertações: o Prof. Guilherme Lunardi lembrou aos 
presentes na reunião que o prazo final para depósito da dissertação dos alunos da 
Turma 2019 se encerraria no dia 30/09/2021, incluídos os períodos de prorrogação. 
Entretanto, devido à pandemia, alguns alunos relataram aos seus orientadores 
estarem enfrentando dificuldades para finalizar o trabalho de campo ou que 
precisaram modificar suas propostas originais, atrasando o término do trabalho. O 
Colegiado considerou os argumentos apresentados, definindo como novo prazo final 
para depósito da dissertação o dia 31/12/2021, devendo, entretanto, os alunos 
formalizarem novo pedido de prorrogação à Coordenação de Curso. Os alunos serão 
informados de que, caso não depositem sua dissertação até o prazo limite, serão 
desligados do curso de Mestrado. Até o momento, três alunos não defenderam os 
seus trabalhos finais. A aluna Cristiane Alves (orientanda da Profa. Anne) já formalizou 
pedido de prorrogação, alegando problemas de saúde de um de seus familiares. O 
aluno Marcelo de Souza (orientando do Prof. Samuel) e a aluna Taynara Domingues 
(orientanda da Profa. Débora) ainda não fizeram solicitação formal de prorrogação. 2º 
ASSUNTO: alunos da Turma 2020 que ainda não qualificaram suas propostas de 
dissertação: o Prof. Guilherme Lunardi lembrou aos presentes na reunião que o 
prazo final para qualificação dos alunos da Turma 2020, totalizando 18 meses, se 
encerra no dia 30/09/2021. O aluno Alisson destacou que a referida turma foi 
prejudicada pelo início da pandemia, o que fez com que as aulas previstas para 
iniciarem em abril de 2020 acabassem iniciando em agosto do mesmo ano – portanto, 
quatro (04) meses depois do previsto. Com isso, solicitou que a turma 2020 fosse 
autorizada a depositar os seus projetos de Dissertação até o final do ano. Até o 
momento, apenas três alunos dessa turma qualificaram seus projetos de Dissertação, 
enquanto outra aluna está com a data marcada para o dia 24/09; entretanto, sete (07) 
alunos ainda não qualificaram. Assim, o Colegiado considerou os argumentos 
apresentados por Alisson, definindo como novo prazo final para depósito do projeto 
de dissertação o dia 31/12/2021, devendo os alunos formalizarem pedido de 
prorrogação junto à Coordenação do Programa. Os alunos serão informados de que, 
caso não depositem seu projeto de dissertação até o prazo limite, serão desligados 
do curso de Mestrado. 3º ASSUNTO: Formalização das orientações dos alunos da 
Turma 2021/2: como o Curso de Mestrado teve duas entradas no ano de 2021 e 
alguns alunos ficaram sem a definição de seus orientadores, o Colegiado solicitou aos 
representantes de linha que formalizassem a distribuição dos alunos da turma 2021/2 
entre os professores do Curso, buscando equilibrar o número de orientações por 
professor, de acordo com os seus temas de pesquisa. Após o retorno dos 
representantes de linha, as orientações serão atualizadas na Plataforma Sucupira. 4º 



ASSUNTO:  Divulgação dos produtos do curso: o prof. Guilherme Lunardi 
destacou que os artigos publicados em revistas e congressos, assim como livros e 
capítulos de livros escritos por professores, alunos e egressos do PPGA/FURG vêm 
sendo divulgados na página do Facebook do Curso, mas lembrou que a página do 
Instagram não está sendo acessada por problemas de senha. O Prof. Lucas sugeriu 
que os bolsistas do curso ficassem responsáveis por divulgar os trabalhos 
provenientes dos alunos e professores do PPGA em diferentes meios de 
comunicação, como forma de dar maior visibilidade ao Programa e atrair novos 
candidatos em futuros editais de ingresso. O Prof. Guilherme Wiedenhoft sugeriu criar 
uma nova senha ou uma nova conta no Instagram, pois defendeu que esta plataforma 
tem um alto potencial para divulgação das atividades e produtos do Programa, assim 
como de engajamento de alunos, ex-alunos e potenciais ingressantes no Mestrado. 
5º ASSUNTO: utilização dos recursos do PROAP 2021: o Prof. Guilherme Lunardi 
destacou que os recursos do PROAP 2021 não foram liberados ainda e, 
provavelmente, não poderão ser utilizados neste ano. Apontou que o Programa possui 
recursos referentes às inscrições em editais de ingresso e de aluno especial, e que 
estes recursos têm sido utilizados para pagar a inscrição de alunos e professores do 
curso que tiveram trabalhos aceitos em eventos da área de Administração. Devido à 
pandemia, a utilização dos recursos está limitada ao pagamento de pessoa física ou 
pessoa jurídica, em que se enquadram as inscrições de eventos e o pagamento de 
serviços de tradução ou revisão de artigos e dissertações. O Colegiado sugeriu que 
os recursos restantes de 2021 sejam utilizados com a tradução de artigos escritos por 
professores e alunos, dando visibilidade ao Programa e melhorando os indicadores 
de internacionalização do Curso. O prof. Guilherme Lunardi se responsabilizará por 
solicitar aos professores do curso que tiverem artigos em conjunto com outros colegas 
e/ou alunos, e que entendam ter potencial para publicação em revistas nacionais ou 
internacionais de alto impacto (classificadas como estrato A), o envio dos artigos 
escritos em português para que possam ser traduzidos com recursos do Programa. 
Assuntos Gerais: Nos assuntos gerais, os professores e o representante discente 
conversaram sobre o site do curso, que precisa trocar de plataforma e se tornar mais 
atraente. A forma de atualizar, se com os bolsistas ou contratando algum profissional, 
ficou para ser pensada mais à frente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos seus participantes. 


