
 

ATA DA 172ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ADMINISTRAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA 2 

NO DIA 28 de Setembro de 2011. 3 

Aos vinte oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às 14hs30mim, reuniu-4 

se ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Administração na sala 5 

207 do Prédio da Pós-Graduação do CSE, com a presença dos seguintes conselheiros 6 

professores Eloise Livramento Dellagnelo (Presidenta), Alexandre Marino da Costa, 7 

Gilberto de Oliveira Moritz, José Alonso Borba, Lauro Mattei, Luis Moretto Neto, Marcus 8 

Venícius de Lima, Rogério João Lunckes, Pedro Antônio de Melo, Rolf Hermann 9 

Erdmann, Sérgio Luis Boeira, Hans Michael van Bellen, Vinícius Andrade Brei, Mauricio 10 

Fernandes Pereira e a representante discente, Flávia Maciel, a qual substituiu o discente 11 

Marcelo de S. Correia. A Presidenta justificou a ausência do professor Antonio Cezar 12 

Bornia, João Benjamim da Cruz Júnior, Marcos Batista L. Daumau, Mauricio Serva, 13 

Newton C. A. da Costa Júnior e Silvio Antônio Ferraz Cario. A Senhora Presidenta 14 

cumprimentou a todos e deu por aberta à sessão. Neste momento, deu-se início à análise 15 

dos itens da pauta. ITEM 1 – Aprovação de ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por 16 

unanimidade. Antes de a Presidenta passar para o item comunicações ela solicitou a 17 

inclusão em pauta do trancamento de matrícula de Rodrigo Prante Dill. Foi aceita a 18 

inclusão e o processo foi aprovado por unanimidade. ITEM 2 – Comunicações. Subitem 19 

2.1 – Balanço Enanpad. O professor Newton C. A. da Costa Jr., com o seu doutorando, 20 

foram indicados para o Prêmio Cesar Medeiros Cupertino. Participaram do encontro o 21 

professor Rolf Hermann Erdmann; José Alonso Borba; Sílvio Antônio Ferraz Cário; Hans 22 

Michael van Bellen; Suzana da Rosa Tolfo, Eloise Dellagnelo; Mauricio Serva e Vinicius 23 

Brei. No mesmo evento participaram os Doutorandos Ernani Carpenedo Busanelo; Artur 24 

Filipe E. Wuerges, Eliandro Schvirck; Jamur J. Marchi; Graciella Martignago e Cesar 25 

Duarte Souto-Maior. Finalmente, os Mestrandos Thiago Soares Nunes; Flávia Regina P. 26 

Maciel e Wlademir Ribeiro Prates completaram a lista daqueles que participaram no 27 

encontro da Anpad 2011. A professora Eloise comunicou que em 2012 haverá eleições 28 

para a nova diretoria da Anpad e que os preparativos para o Eneo de 2012 já estavam 29 

sendo providenciados. Subitem 2.2 – De acordo com a professora Eloise a palestra do 30 

professor Sing, ocorrida em 09 de setembro de 2011, foi um sucesso com relação à 31 

participação maciça dos alunos de pós-graduação. Dentro das comunicações a 32 

Presidenta informou da existência de duas bolsas de doutorado sanduiche para 2012. Foi 33 

também comunicado da participação do CPGA no Seminário de Avaliação de Programas 34 



2011, nível quatro, pela Pró-Reitoria de Pós Graduação. A professora Eloise solicitou que 35 

os participantes do colegiado se reunissem por linha de pesquisa e que fossem revistas e 36 

atualizadas. Foram colocados ao par todos os participantes sobre a situação do processo 37 

de admissão do servidor da secretaria do CPGA. Finalmente, a professora Eloise 38 

encerrou a etapa das comunicações esclarecendo os devidos encaminhamentos para 39 

avaliação de pedido de “auxilio eventos”. ITEM 3 – Ordem do dia. Subitem 3.1. Processo 40 

Seletivo do CPGA 2012. Primeiramente, foi definida a comissão para o processo seletivo, 41 

em seguida foi apresentado, pela professora Eloise, os pesos para uma proposta 42 

alternativa, tanto para mestrado e doutorado. Esta proposta foi aceita por unanimidade. 43 

Discutiu-se o número de orientandos os quais deveriam estar condicionados as 44 

prorrogações solicitadas pelos mestrandos e doutorandos. Em seguida foi apresentado a 45 

todo colegiado o cronograma do processo seletivo. De acordo com o professor Alonso, foi 46 

sugerida a atenção na análise dos projetos de pesquisa em razão da subjetividade que a 47 

entrevista poderia gerar no momento da seleção dos candidatos e que esta análise 48 

deveria estar também vinculada aos critérios para decisão da bolsa. O professor sugeriu 49 

uma definição de critérios para análise do processo seletivo. Ao final da apresentação do 50 

edital este foi aprovado por unanimidade. Subitem 3.2 - Resolução das Bolsas do CPGA 51 

para 2011/12. Após a explanação da professora Eloise sobre os critérios de distribuição 52 

das bolsas, o professor Vinicius Brei sugeriu que deveria ser estimulado à produção de 53 

artigos e alto impacto dos professores orientadores, uma vez que este item seria um dos 54 

critérios para a distribuição de bolsas. De acordo com a professora Eloise, além dos 55 

critérios conhecidos de forma quantitativa e técnica, dever-se-ia acrescentar o critério 56 

“socioeconômico”. O professor Vinicius Brei sugeriu que esses critérios socioeconômicos 57 

deveriam ser simples e com questões reduzidas. O professor Pedro Melo, sugeriu que no 58 

critério de distribuição de bolsa fossem incluídos, para os alunos de mestrados e 59 

doutorados, eventos que constassem no Qualis da Capes conforme documento de área 60 

2007-2009. Subitem 3.3 – Homologação do professor Rogério para o doutorado. O 61 

presidente da comissão de credenciamento, professor Rolf Hermann Erdmann, leu o seu 62 

parecer pertinente ao processo e aprovou o ingresso do solicitante no doutorado do 63 

CPGA sem ressalvas. Subitem 3.4 – Credenciamento do professor André Alves Portella 64 

Santos No Mestrado. O presidente da comissão de Credenciamento Hans Michael van 65 

Bellen leu o processo o qual solicitava o credenciamento do professor André Alves 66 

Portella no CPGA e emitiu seu parecer favorável para o ingresso no quadro de 67 

professores permanentes do curso. O professor Gilberto Moritz, pediu a palavra e sugeriu 68 



a todos os presentes que a linha de pesquisa de finanças voltasse a se reunir porque a 69 

seu ver ainda existiam divergências na composição da ementa. Explicou ainda, que se 70 

pesquisou nas maiores universidades brasileiras o programa de finanças de pós-71 

graduação em administração. Em razão disto, ainda se poderia contribuir na melhoria da 72 

atual ementa. Em vista do acontecimento, o professor Mauricio Fernandes Pereira pediu 73 

vistas ao processo. Subitem 3.5 – Proposta de incorporação da Pós-Graduação da FURB 74 

– A professora Eloise informou aos presentes que a PRPG solicitou o parecer da 75 

Coordenadoria do CPGA, até o dia 14 de outubro de 2011, se a Pós-Graduação da FURB 76 

deveria ser incorporada parcial, total ou não haveria interesse dessa incorporação. O 77 

professor Gilberto de Oliveira Moritz, José Alonso Borba, Lauro Mattei, Luis Moretto Neto,  78 

Rogério João Lunckes, Pedro Antônio de Melo, Rolf Hermann Erdmann, Sérgio Luis 79 

Boeira, Hans Michael van Bellen e Mauricio Fernandes Pereira, se pronunciaram sobre a 80 

nossa dificuldade de sugerir tal decisão. Complementaram dizendo que existem variáveis 81 

que fogem do nosso alcance e que a decisão tomada poderia ser desastrosa, 82 

principalmente por estar envolvidas pessoas da mais alta qualidade e que ajudaram a 83 

construir a história da FURB. OUTROS ASSUNTOS – A professora Eloise resgatou a 84 

todos os presentes sobre a visita do professor Tenório no CPGA. O professor Luiz 85 

Moretto Neto, solicitou a coordenadoria uma decisão final sobre a vinda o professor 86 

Tenório. A professora Eloise informou que iria conversar com o professor Mauricio Serva, 87 

coordenador da gestão anterior, sobre as últimas negociações acertadas com o professor 88 

Tenório. Uma vez obtidas essas informações, tomaria as devidas providencias para a sua 89 

estada no CPGA. Não havendo ninguém que se manifestasse por outros assuntos, a 90 

Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos da 91 

172ª Reunião do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Administração, que terá sua 92 

ata lavrada pela professor Marcus Venicius Andrade de Lima e assinada pela Presidenta 93 

do Colegiado. Florianópolis, 28 de outubro de 2011. 94 

 95 

Eloise Helena Livramento Dellagnelo          Marcus Vinicius Andrade de Lima 96 


