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Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 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; 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: calendário 2022/1: o Colegiado discutiu 
sobre o início das aulas do próximo ano letivo, levando em consideração o período de 
pandemia e o retorno das aulas da graduação – as quais ocorrerão no dia 25/04/2022. 
Após algumas sugestões de calendário, o Colegiado deliberou pelo início das aulas 
ocorrerem juntamente com os cursos de graduação da Universidade, portanto, no dia 
25/04/2022. Com isso, os professores poderão solicitar suas férias entre os meses de 
março e abril. Ficou estabelecido, entretanto, que na semana do dia 17/04/2022, serão 
realizadas atividades de integração com os alunos da Turma 2022, constando de uma 
aula inaugural, palestras e oficinas de metodologia (uso do Periódicos CAPES, busca 
de artigos em bases de dados e etc). Os alunos regulares do curso também poderão 
participar das atividades propostas. 2º ASSUNTO: oferta de disciplinas 2022/1: o 
Prof. Guilherme Lunardi lembrou aos presentes na reunião que a partir de abril de 
2022 as atividades da Universidade devem voltar a ser presenciais. Entretanto, 
destacou-se o fato de alguns alunos da Turma 2021/2 serem de outras localidades, o 
que poderia prejudicar a continuidade de alguns deles no Curso. Assim, definiu-se que 
as disciplinas obrigatórias que ainda precisam ser cursadas pelos alunos da Turma 
2021/2, assim como as disciplinas eletivas que não foram oferecidas no segundo 
semestre de 2021, serão ofertadas de forma remota, excepcionalmente. O Prof. 
Guilherme Wiedenhoft sugeriu que as ofertas ocorram de forma híbrida, ocorrendo 
encontros presenciais, porém com as aulas sendo transmitidas de forma síncrona por 
videoconferência. O Colegiado deu autonomia para os professores decidirem como 
serão ministradas suas aulas no semestre que vem, desde que não prejudiquem os 
alunos que residem fora de Rio Grande e que ainda precisam cursar disciplinas para 
cumprimento de créditos. As demais disciplinas deverão ser ofertadas de forma 
presencial. 3º ASSUNTO: Edital de Ingresso 2022/1: o Colegiado discutiu sobre o 
Edital de Ingresso Discente 2022, propondo algumas modificações com relação ao 
último edital, dada as circunstâncias causadas pela pandemia: 1º) excluir o teste 
ANPAD como etapa do Edital, dado que o período de inscrição da prova para a edição 
de novembro já está encerrado e a próxima edição do teste ANPAD ocorrerá apenas 
no dia 20 de fevereiro de 2022, o que atrasaria a realização das diferentes etapas 
previstas no processo seletivo; e 2º) modificar os pesos referentes aos itens da 
avaliação, sendo Currículo 3,0 pontos, Projeto 4,0 pontos e Entrevista 3,0 pontos. 
Ficou definido que o período de inscrições ocorrerá a partir de janeiro de 2022, sendo 
o processo seletivo concluído até o dia 25/02/2022. Além disso, o número de vagas 
oferecidas no Edital será discutido entre os representantes de cada linha e seus 
docentes, ressaltando que os professores permanentes só poderão abrir vaga caso 
não estejam orientando mais do que oito (08) alunos no PPGA ou outro programa a 



que estejam vinculados, enquanto os professores colaboradores não poderão exceder 
a duas orientações simultâneas. A minuta do Edital a ser elaborado deverá ser 
aprovada na próxima reunião de Colegiado. 4º ASSUNTO:  Edital para Professor 
Visitante: o prof. Guilherme Lunardi informou ao Colegiado que o Programa ainda 
possui uma vaga disponibilizada pela PROPESP para abertura de Edital para 
Professor Visitante, a qual está disponível desde o término do contrato do prof. Pelayo. 
O Colegiado sugeriu que o Edital fosse aberto no início de 2022, de modo que o 
professor selecionado pudesse ingressar no Programa em abril do mesmo ano, tendo 
a oportunidade de orientar um dos alunos selecionados no Edital de Ingresso Discente 
2022. A minuta do Edital também deverá ser aprovada na próxima reunião de 
Colegiado. 5º ASSUNTO: Solicitação de coorientação (profa. Carolina Roma): a 
Coordenação de Curso recebeu e-mail encaminhado pela Profa. Carolina Roma 
solicitando permissão do Curso para que o seu orientando Dion Vitor Farias da Silva 
seja coorientado pelo prof. Dr. Robert Aldo Iquiapaza, da UFMG. O prof. Robert é 
professor associado na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG/ Faculdade de 
Ciências Econômicas e vinculado ao Centro de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração (CEPEAD/UFMG), e atende os critérios exigidos pelo PPGA/FURG 
para atuar como coorientador no Programa. O Colegiado aprovou a solicitação da 
Profa. Carolina Roma. 6º ASSUNTO: alunos que ainda não defenderam nem 
qualificaram: o Prof. Guilherme Lunardi informou aos presentes que dois (02) alunos 
da Turma 2019 ainda não depositaram as suas dissertações de Mestrado, cujo prazo 
final se encerra no dia 31/12/2021, já incluídos os períodos de prorrogação. O Prof. 
Lucas informou que a aluna Cristiane Alves (orientanda da Profa. Anne) já está com 
banca marcada para o mês de dezembro de 2021. A Profa. Angélica destacou que o 
aluno Marcelo de Souza (orientando do Prof. Samuel) ainda não tem data marcada, 
mas, conforme o seu orientador, vem trabalhando no desenvolvimento da dissertação. 
O Colegiado solicitou que a Coordenação de curso encaminhe e-mail aos alunos e 
seus orientadores, lembrando o prazo final para depósito da dissertação e informando 
sobre o desligamento do curso, caso o aluno não deposite a versão da dissertação 
para encaminhamento à banca avaliadora. Complementarmente, o prof. Guilherme 
informou que quatro (04) alunos da Turma 2020 ainda não qualificaram seus projetos 
de dissertação de Mestrado, sendo eles: Bruno Soares Rios (orientando do professor 
Márcio Bauer), Haroldo do Amaral Júnior (orientando do professor Ricardo Frio), Paulo 
Renato Dias Pinheiro (orientando do professor Guilherme Wiedenhoft) e Roberta 
Coelho (orientanda do professor Jorge Gamarra). O prazo final para depósito do 
projeto de dissertação dos alunos da Turma 2020 finaliza no dia 31/12/2021. O 
Colegiado solicitou que a Coordenação de curso encaminhe e-mail aos alunos e seus 
orientadores, lembrando o prazo final para depósito do projeto de dissertação e 
informando sobre o desligamento do curso, caso o aluno não deposite a versão do 
projeto de dissertação para encaminhamento à banca avaliadora até o prazo definido. 
7º ASSUNTO: situação dos professores do Programa: o Prof. Guilherme Lunardi 
informou aos demais membros do Colegiado que recebeu um e-mail do professor 
Márcio Bauer solicitando esclarecimentos sobre sua condição no Programa. Foi 
reafirmado na reunião que o Prof. Márcio e a Profa. Anne permanecerão vinculados 
ao Mestrado como professores colaboradores até que os seus orientandos defendam 
suas dissertações. Entretanto, não poderão abrir novas vagas até o próximo processo 
de recredenciamento. O Colegiado lembrou que, conforme previsto nas Normas de 
Credenciamento e Recredenciamento de Docentes (PPGA/FURG), ao final de 2022, 
o Programa abrirá processo para credenciamento de novos docentes e 
recredenciamento dos docentes atuais, estabelecendo como pontuação mínima para 



permanecer no Programa, produção qualificada (04 principais artigos) igual ou 
superior a 240 pontos (considerando o período 2019-2022) ou 120 pontos 
(considerando as 02 melhores produções do docente, no período 2021-2022), 
incluídos os artigos aceitos, mas ainda não publicados. Assuntos Gerais: Nos 
assuntos Gerais, o Coordenador do Curso informou que o Instituto de Letras e Artes 
da FURG voltará a realizar as Provas de Proficiência de Línguas a partir de 2022; 
quando forem informadas as datas, os alunos do curso serão avisados. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada 
pelos seus participantes. 


