
 

ATA DA 167ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ADMINISTRAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO DIA 2 

05 DE ABRIL DE 2010. 3 

 4 

Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dez, às 15 horas, reuniu-se ordinariamente, o 5 

Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Administração na sala 202 do Prédio da Pós-6 

Graduação do CSE, com a presença dos seguintes conselheiros professores Mauricio Serva 7 

(Presidente), Alexandre Marino da Costa, Eloise Helena Livramento Dellagnelo, Hans Michael van 8 

Bellen, José Alonso Borba, Newton Carneiro Affonso da Costa Júnior, Pedro Antônio de Melo, Rolf 9 

Hermann Erdmann e Silvio Antonio Ferraz Cario e a representante discente Fabiana Besen. O 10 

Senhor Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Neste momento, deu-se 11 

início à análise dos itens da pauta. ITEM 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi 12 

aprovada por unanimidade. ITEM 2 – Comunicações: O Presidente abriu a sessão de 13 

comunicações informando que de oito a doze de março o CPGA realizou com sucesso a primeira 14 

Semana de Integração com os alunos ingressantes dos cursos de mestrado e doutorado. A 15 

semana contou com a participação dos docentes, dos discentes veteranos dos cursos e foi 16 

encerrada com dois “Encontros Acadêmicos” apresentados pela bolsista pós-doc Sandra Lopes 17 

Estrela Brito e pelo doutorando, em projeto sanduíche, Mathias Poli Sperb. O Presidente informou, 18 

também, que o Relatório Coleta CAPES, referente ao ano de 2009, foi concluído e enviado no 19 

prazo estabelecido, contando com a colaboração de um bolsista disponibilizado pela PRPG. O 20 

Prof. Serva informou, ainda, que no dia trinta de março passado o Programa realizou o primeiro 21 

exame de qualificação do curso de doutorado, apresentado pela doutoranda Taisa Dias, sob a 22 

orientação do Prof. Silvio cario. A Profa. Eloise apresentou proposta para a disciplina Metodologia 23 

da Pesquisa, oferecida ao mestrado em 2010/1, sendo ministrada por ela, pelo Prof. Mauricio 24 

Serva e com a parte quantitativa sendo ministrada pelo Prof. Hans. Ainda, no semestre de 2010/2 25 

a disciplina Seminário de Qualificação, com 2 créditos, será ministrada pelo Prof. Mauricio Serva, 26 

para auxiliar os alunos na preparação de seus trabalhos científicos. Finalizando a sessão de 27 

comunicações, o Presidente leu mensagem do Prof. Eraldo Sérgio Barbosa da Silva comunicando 28 

o seu desligamento do Programa de Pós-Graduação em Administração. Em se tratando de uma 29 

decisão do próprio docente o Colegiado acata tal decisão. Passou-se, então, ao ITEM 3 Ordem 30 

do dia. Subitem 3.1 – Pedidos de prorrogação de prazo dos mestrandos com conclusão 31 

prevista para fevereiro de 2010. O Prof. Serva apresentou os pedidos de prorrogação de prazo 32 

dos alunos, devidamente justificados pelos respectivos orientadores, sendo que Déris Oliveira 33 

Caetano, Gabriel Jardim Brinckmann, Gilberto Sales e Jean Siqueira solicitam seis meses de 34 

prorrogação, Aline Lopes Silveira, Antonio Gabriel Martins e Fabiana Besen solicitam três meses 35 

de prorrogação e Caio Martins, Patrícia Figueredo, Ronaldo Inamine e Sabrina Raupp solicitam 36 

dois meses de prorrogação. Após análise, o Colegiado aprovou os prazos solicitados.  Subitem 37 



3.2 – Qualificação dos alunos do Curso de Doutorado. O Prof. Serva informou ao Colegiado 38 

que o projeto do Curso de Doutorado não prevê o prazo máximo para apresentação do Exame de 39 

Qualificação pelos doutorandos, que o Regimento do CPGA indica prazo de vinte e quatro meses 40 

e que consultando outros programas constata-se que o prazo médio é de trinta meses. Diante 41 

destas divergências e após discussão do assunto, aprovou-se o prazo de trinta meses, o qual será 42 

revisto na atualização do regimento que ocorrerá, em futuro próximo, em função da publicação de 43 

uma nova resolução normativa para os cursos de pós-graduação da UFSC.  Subitem 3.3 – Apoio 44 

à eventos. O Prof. Serva apresentou relatório financeiro da verba PROF, indicando que cem por 45 

cento desta verba está comprometida com bolsas para os alunos dos cursos de mestrado e 46 

doutorado. Em virtude da falta de verba e da nova classificação da CAPES, onde publicações em 47 

eventos não pontuam no Qualis, o CPGA não terá condições de custear a participação de 48 

docentes e discentes em eventos no ano de 2010. Os membros do Colegiado destacaram a 49 

necessidade de participação em congresso, uma vez que é o meio mais ágil para divulgação dos 50 

resultados das pesquisas realizadas, principalmente é o ponto de partida para divulgação de 51 

pesquisa pelos alunos. Após discussão, decidiu-se que o Programa buscará recursos junto ao 52 

comitê do PROF para a participação no ENANPAD devido à importância e visibilidade 53 

proporcionada pelo evento.   Subitem 3.4 – Acumulação de bolsas. Devido ao número 54 

insuficiente de bolsas para atender a demanda de aluno requerendo este tipo de auxílio, o Prof. 55 

Serva propõe a publicação de uma resolução que determine que ao aluno que receber bolsa pelo 56 

CPGA, não será permitido o acúmulo de percepção de bolsa do Programa de Pós-Graduação em 57 

Administração com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa, ou de outra 58 

agência de fomento pública nacional ou, ainda, de remuneração por cargo de professor substituto 59 

em instituições públicas federais ou estaduais. Após discussão, o Colegiado aprovou a publicação 60 

da referida resolução. OUTROS ASSUNTOS – O Prof. Serva propôs a discussão do assunto 61 

“formação das bancas examinadoras”, com o intuito de minimizar a repetição de formação de 62 

bancas e estimular o intercâmbio com pesquisadores de outras instituições. Após discussão, 63 

aprovou-se que fica limitada a três participações de membros externos, por ano, em bancas 64 

examinadoras de dissertação ou tese do Programa de Pós-Graduação em Administração e que do 65 

total de três participações por ano, cada orientador terá direito a convidar o membro externo para 66 

participação em apenas uma banca sob sua presidência. O Prof. Hans pediu a inclusão do 67 

assunto “Critérios para credenciamento no CPGA”. O Prof. Hans apresentou proposta de 68 

atualização dos critérios de credenciamento elaborada pela comissão de credenciamento, 69 

formada por ele e pelos Professores Rolf Hermann Erdmann e Newton Carneiro Affonso da Costa 70 

Júnior, que se fez necessária diante dos novos critérios apresentados pela CAPES, tanto para o 71 

credenciamento quanto para a classificação das publicações científicas 72 



 73 

Não havendo ninguém que se manifestasse por outros assuntos, o Sr. presidente agradeceu a 74 

presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da 166ª Reunião do Colegiado do Curso de 75 

Pós-Graduação em Administração, que terá sua ata lavrada pela secretária Marina de Castro 76 

Biage e assinada pelo Presidente do Colegiado. Florianópolis, 10 de dezembro de 2009. 77 

Mauricio Serva (Presidente) _______________________________________ 78 


