
 

ATA DA 170ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ADMINISTRAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA 2 

NO DIA 02 de junho de 2011. 3 

 4 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às 14:30 hs horas, reuniu-se 5 
ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Administração na sala 207 do 6 
Prédio da Pós-Graduação do CSE, com a presença dos seguintes conselheiros professores 7 
Mauricio Serva (Presidente), Alexandre Marino da Costa, Eloise Helena Livramento 8 
Dellagnelo, Gilberto de Oliveira Moritz, José Alonso Borba, Lauro Mattei, Luis moretto 9 
Neto, Marcos B. Lopez Dalmau, Marcus Venícius de Lima, Newton Carneiro Affonso 10 
da Costa Júnior, Pedro Antônio de Melo, Rolf Hermann Erdmann, Sérgio Luis Boeira  11 
e Vinícius Andrade Brei e os representantes discentes Luis Henrique Debei Herling, 12 
Marcelo Souza Correia e Raphael Schlickmann. O Senhor Presidente cumprimentou a 13 
todos e deu por aberta a sessão. Neste momento, deu-se início à análise dos itens da 14 
pauta. ITEM 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. 15 

ITEM 2 Ordem do dia. Subitem 2.1 Distribuição de verba de custeio. Após analisado o 16 

assunto, foi aprovado por unanimidade a proposta encaminhada pela Coordenação 17 

do CPGA, a qual estabelece que o auxílio financeiro provenientes da distribuição de verba 18 
de custeio à docentes e alunos para participação em eventos está condicionado, 19 
primeiramente, à disponibilidade de recursos por parte do CPGA e ao atendimento às 20 
regras da CAPES. Considerando os recursos gerenciados pelo CPGA e a demanda por 21 
participação em eventos, estabelece-se os seguintes parâmetros: a) para docentes são 22 
custeadas a participação dos docentes em dois eventos, por ano, de acordo com a 23 
disponibilidade de recursos, sendo prioritariamente a participação no Encontro Associação 24 
Nacional de Pós-Graduação em Administração (ENANPAD) e em outro evento da linha de 25 
pesquisa do docente. No caso do ENANPAD serão custeados a inscrição, as passagens 26 
aéreas e as diárias, em outros eventos serão custeados apenas passagens e inscrição no 27 
evento; b) para alunos serão custeadas a participação dos alunos em dois eventos, por 28 
ano, de acordo com a disponibilidade de recursos, sendo prioritariamente a participação no 29 
Encontro Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração (ENANPAD) e em 30 
outro evento da linha de pesquisa do discente. Em ambos os eventos serão custeados 31 
apenas passagens e inscrição; c) a Coordenação do CPGA se encarregará de elaborar o 32 
demonstrativo da disponibilidade e da distribuição das verbas de custeio, submetendo-o 33 
periodicamente ao Colegiado do CPGA, para acompanhamento ao longo de cada exercício 34 
fiscal. SUBITEM 2.2 – Pedido de pós-doutorado do Prof. Cláudio Rama da Universidad de 35 
La Empresa do Uruguai. O pedido apresenta como coordenador do estágio pós-doutoral o 36 
Prof. Pedro Melo e foi relatado o processo pelo Prof. Maurício Serva, o qual emitiu parecer 37 
favorável à sua aprovação. Colocado em votação, o parcer do relator foi aprovado por 38 
unanimidade. Em relação ao SUBITEM – 2.3 Credenciamento do Prof. Fernando Tenório 39 
como professor visitante, o Colegiado do CPGA aprovou por unanimidade o 40 
credenciamento do Prof. Fernando Tenório como Professor Colaborador do Programa. O 41 
referido professor se compromete a ministrar uma disciplina optativa por ano, a orientar um 42 
aluno por vez e a contribuir com produção científica. Ficou esclarecido também que o 43 
professor Tenório arcará com os custos de deslocamento para Florianópolis quando da 44 
realização de suas atividades no Programa, enquanto o Programa custeará as suas 45 
despesas de hospedagem.  SUBITEM – 2.4 Pedidos de carta de aceite de alunos 46 
estrangeiros para programa PEC-PG. O Colegiado decidiu que os pedidos de carta de 47 
aceite serão atendidos na medida em que haja condições de absorção dos alunos na 48 
estrutura do Programa, considerando a capacidade de orientação.  SUBITEM 2.5 Ajustes 49 
nos critérios de atribuição de bolsas aos discentes. Foi decidido que o Colegiado deve 50 
aguardar por mais algumas semanas para decidir sobre a a matéria, no sentido de obter 51 
mais contribuições dos seus membros no que se refere aos ajustes nos referidos critérios. 52 
SUBITEM 2.6 2.6. Convênios de cooperação acadêmica e científica: ESAG/UDESC e 53 



PUC/PR. Foi aprovada a proposta de estabelecimento de convênios de cooperação 54 
acadêmico-científica entre os cursos de pós-graduação stricto sensu em administração 55 
entre o CPGA com a UDESC/ESAG e a PUC-PR. Tais convênios visam, sobretudo: 56 

Estabelecer parceria permanente entre as partes convenentes para tornar seus 57 

programas de pós-graduação stricto sensu centros de excelência; Facilitar ao 58 

máximo os procedimentos burocráticos para o aproveitamento de créditos obtidos 59 

em disciplinas cursadas pelo corpo discente dos mestrados, incentivando a 60 

matrícula de mestrandos em disciplinas de ambos os programas; Promover a 61 

realização de sessões conjuntas dos Seminários de Dissertação; Ampliar a 62 

participação do corpo docente de cada instituição em bancas de qualificação e de 63 

defesa final; Organizar eventos científicos em conjunto, intensificando a divulgação 64 

dos programas de mestrado das partes convenentes; Promover a realização de 65 

pesquisas com a participação docente de ambas as instituições, aproximando os 66 

Núcleos de Pesquisa e incentivando a publicação conjunta de professores e alunos. 67 

Promover a inserção em redes internacionais de pesquisa; Promover a realização 68 

de pós-doutorado do corpo docente da ESAG e da PUC-PR no Programa do CPGA; 69 

Propiciar que os programas conjuntos resultem em uma efetiva complementação ao 70 

avanço, ao conhecimento científico e ao desenvolvimento das Instituições 71 

convenentes. O Colegiado autorizou a Coordenação do CPGA a dar prosseguimento 72 
aos trâmites burocráticos para a formalização desses convênios. OUTROS ASSUNTOS. 73 
Não havendo ninguém que se manifestasse por outros assuntos, o Sr. presidente 74 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da 170ª Reunião do 75 
Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Administração, que terá sua ata lavrada pela 76 
profa. Eloise Dellagnelo e assinada pelo Presidente do Colegiado. Florianópolis, 02 de 77 
junho de 2011. Mauricio Serva (Presidente)  78 

 79 


