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Aos quinze dias do mês de dezembro 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; a Profa. Dra. Angélica Miranda, Representante da 
Linha “Tecnologias Gerenciais”; e o discente Alisson Bastos, representante discente 
do Programa. O Prof. Dr. Lucas Cerqueira, Representante da Linha 1 - “Organizações, 
Mercado e Trabalho”, não participou da reunião por conflito de agenda com outras 
atividades da UFRB. Foram tratados os assuntos listados abaixo. 1º ASSUNTO: 
Edital de ingresso 2022/1: o Colegiado analisou a minuta do Edital de seleção 
discente 2022/1, o qual prevê a abertura de 15 vagas, sendo oito (08) para a linha de 
pesquisa 1 e sete (07) vagas para a linha 2. O colegiado retornou para discussão a 
exclusão do teste ANPAD como etapa do Edital, argumentando que o teste é um 
importante balizador (porém, não único) do nível de preparação dos alunos para 
ingressar no Mestrado, além de legitimar o PPGA como um importante curso de pós-
graduação em Administração, dado que a maiores dos Programas de Pós-Graduação 
em Administração recomendados pela CAPES adotam essa prova no Brasil. O prof. 
Guilherme Lunardi disse que o cronograma do edital poderia ser adaptado para incluir 
o teste como etapa do processo seletivo, uma vez que a publicação dos resultados do 
teste ANPAD seria realizada antes do término do edital de ingresso. A profa. Angélica 
sugeriu que, dadas as circunstâncias causadas pelo momento de pandemia, pelo qual 
ainda passamos, a exigência do teste ANPAD passasse de caráter eliminatório para 
classificatório, o que foi acatado por todos presentes na reunião. Com essa alteração, 
os pesos referentes a cada item avaliado no processo seletivo permanecem iguais às 
edições anteriores. O edital foi aprovado pelo colegiado para abertura e publicação. 
2º ASSUNTO: troca de bolsista: o Prof. Guilherme informou que o aluno Bruno 
Soares optou por não renovar a sua bolsa ao final de dezembro de 2021, por estar 
planejando desenvolver outras atividades em consonância com o mestrado. Assim, a 
primeira suplente do edital de bolsas 2021, Juliana Vaz Oliveira, foi indicada para 
receber a bolsa que vai de janeiro de 2022 a março de 2022. Caso outro bolsista 
cancele ou tenha sua bolsa cancelada antes do próximo edital de bolsas, o qual 
deverá ser publicado no final de março ou início de abril de 2022, os próximos alunos 
suplentes serão indicados para assumirem as bolsas disponíveis no Programa. 3º 
ASSUNTO: Representação das Linhas de Pesquisa do PPGA: o Colegiado 
recebeu solicitação da profa. Angélica para ser substituída como representante da 
linha de pesquisa “Tecnologias Gerenciais” a partir de 2022. A professora explicou 
que está coordenando o Curso de graduação de Biblioteconomia da FURG/UAB, além 
de exercer outras atividades na Universidade, que a estão sobrecarregando e 
dificultando a sua participação como representante de linha no PPGA. O Colegiado 
se comprometeu a realizar uma consulta junto aos demais colegas de linha para 
proposição do novo representante e indicação de um professor suplente por linha, de 
modo a fortalecer o Colegiado e auxiliar nas suas futuras transições. 4º ASSUNTO: 
Oferta de disciplinas 2022/1: Após consulta realizada junto aos alunos da Turma 
2021/2 e professores do Programa para confirmar a oferta das disciplinas previstas 
para o 1º semestre de 2022, ficou definida a oferta das seguintes disciplinas: 1. 



Metodologia de Pesquisa em Administração; 2. Teorias Organizacionais; 3. Sistemas 
de Informação nas Organizações; 4. Desenvolvimento de Operações Sustentáveis; 5. 
Administração de Marketing; 6. Relações de Trabalho; 7. Tópicos Especiais em 
Administração; 8. Elaboração de Dissertação de Mestrado; 9. Elaboração de Projeto 
de Dissertação; e 10. Estágio Docência. O Colegiado decidiu por esperar a 
confirmação da grade de horários da graduação para definir os dias e horários das 
disciplinas a serem ofertadas pelo PPGA. 5º ASSUNTO: Disciplinas com notas 
pendentes: o coordenador do Curso relatou aos demais presentes na reunião que 
permanece recebendo questionamentos de alguns alunos quanto a disciplinas 
ofertadas no primeiro semestre de 2021 que ainda estão sem nota no sistema. Os 
questionamentos têm sido colocados pela insegurança de alguns deles quanto ao seu 
seguimento no curso e necessidade de se matricularem em mais disciplinas (caso 
sejam reprovados nas disciplinas cursadas que não publicaram suas notas ainda). Em 
seguida, o Coordenador apresentou a lista de disciplinas com notas pendentes, 
referentes ao 1º semestre de 2021, para ciência do Colegiado: i) Elaboração do 
Projeto de Dissertação, o prof. Guilherme Lunardi informou que vai esperar até o final 
de dezembro para publicar as notas da disciplina, dado que alguns alunos dessa turma 
ainda não qualificaram suas propostas de dissertação; ii) Estágio docência, o 
professor Guilherme Lunardi afirmou que é necessário receber os relatórios de estágio 
dos alunos matriculados, contendo a avaliação do professor orientador, para 
fechamento da disciplina; o professor ficou responsável por enviar um e-mail aos 
alunos matriculados (Alisson, Bruno, Diogo e Melissa) para que entreguem até o final 
de dezembro de 2021 os seus relatórios; iii) Teoria de Finanças, a prof. Carolina 
ofertou a disciplina pela primeira vez no curso e deverá ser orientada sobre como 
inserir os conceitos e presenças dos alunos matriculados, uma vez que a disciplina foi 
inserida no sistema da FURG apenas no segundo semestre de 2021, enquanto 
aguardava a sua inserção no sistema da FURG; iv) Produção do Conhecimento 
Científico, a prof. Angélica afirmou que devido às atividades da coordenação de curso 
de Biblioteconomia, às aulas ministradas e bancas de TCC que têm participado, não 
conseguiu avaliar as atividades entregues pelos alunos, comprometendo-se a fechar 
as notas da disciplina após janeiro de 2022; e v) Teorias Organizacionais, ministrada 
pelos professores Márcio Bauer e Lucas Cerqueira; o Colegiado sugeriu que o prof. 
Lucas reforce o pedido de fechamento de notas com o prof. Márcio Bauer ainda no 
mês de dezembro de 2021. O Colegiado lembrou que foi definido anteriormente o 
prazo máximo de 90 dias após o término das disciplinas para que os professores 
façam o seu fechamento no sistema da FURG. 6º ASSUNTO: oferta de disciplinas 
presenciais fora do Campus Carreiros: o Prof. Guilherme Wiedenhoft lembrou o 
colegiado do PPGA que, atualmente, alguns professores do curso estão lotados fora 
do campus Carreiros e vislumbrou a possibilidade de abertura de turmas presenciais 
do Mestrado em Administração nos demais campi da Universidade. O Colegiado 
sugeriu ao professor que verifique como os demais PPGs da FURG têm abordado 
essa questão, pois se sabe que outros cursos da FURG também contam com 
professores permanentes e colaboradores lotados em outros campi da Universidade. 
O prof. Guilherme Wiendehoft se comprometeu a buscar essas informações para 
verificar a possibilidade de oferta de disciplinas fora do campus Carreiros, seja na 
modalidade presencial ou híbrida (parte da turma em Santo Antônio da Patrulha e 
parte da turma em Rio Grande, por exemplo). 7º ASSUNTO: alunos da Turma 2020 
que ainda não qualificaram seus projetos de dissertação: o Prof. Guilherme 
Lunardi informou aos presentes que quatro (04) alunos da Turma 2020 ainda não 
depositaram 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 professor Guilherme Wiedenhoft informou que o aluno Paulo Renato entregará a 
versão final do seu projeto em dezembro; o Prof. Lucas informou que o aluno Bruno 
também entregará a versão final do seu projeto no mês de dezembro; os demais 
alunos não retornaram qualquer resposta. O Colegiado lembrou que o prazo final para 
depósito do projeto de dissertação dos alunos da Turma 2020 finaliza no dia 
31/12/2021. O Colegiado solicitou novamente 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. 8º ASSUNTO: solicitação de nova 
prorrogação de prazo para defesa de dissertação (interessado: Marcelo de 
Souza): o Prof. Guilherme Lunardi informou aos presentes que no dia 14/12/2021 
recebeu e-mail do aluno Marcelo de Souza (orientando do Prof. Samuel) solicitando 
nova prorrogação para defesa de sua dissertação, passando de 31/12/2021 para 
31/03/2022. O aluno encaminhou o seu pedido de prorrogação justificando que os 
hospitais - que são seu objeto de estudo - ainda não autorizaram a sua participação 
na pesquisa. O aluno informou também que sua esposa realizou um procedimento 
médico no mês de julho de 2021, sendo necessário acompanhá-la no período pré e 
pós-operatório, o que impediu o devido andamento das suas atividades relacionadas 
à escrita do trabalho. No mesmo dia, o prof. Samuel, orientador do aluno, respondeu 
à Coordenação do PPGA informando que estava de acordo com a solicitação de 
prorrogação de prazo, desde que fossem obedecidas algumas questões pelo aluno 
(como manutenção do atual comprometimento que o aluno está tendo em finalizar a 
dissertação; submissão de Cronograma detalhado ao orientador para finalização da 
dissertação (até dia 16/12/21); entrega de relatório semanal de atividades realizadas 
todas as sextas-feiras até a entrega final; e que a defesa seja realizada até o dia 
31/03/2022). O Colegiado aprovou a solicitação de prorrogação do aluno, cujo 
depósito da dissertação deve ocorrer no máximo até o dia 31/03/2022. Assuntos 
Gerais: Nos assuntos Gerais, o Coordenador do Curso informou que o PPGA ainda 
possui recursos financeiros oriundos do PROAP e das inscrições de alunos nos 
processos seletivos, destacando que os mesmos estão sendo gerenciados pela 
FAURG. Os recursos deverão ser gastos no ano de 2021 e 2022, para que não 
retornem ao Ministério da Educação por não utilização. Assim, o Colegiado sugeriu 
que o PPGA elaborasse um Edital de Apoio à publicação da produção acadêmica, 
com o objetivo de incentivar a publicação científica do curso em periódicos 
classificados no estrato A no Qualis, editados em língua estrangeira, que contribuam 
com a ampliação da qualidade do PPGA/FURG. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos seus 
participantes. 


