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ATA DA 164ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 2 

4ADMINISTRAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 3 

REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009. 4 

 5 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e nove, às 14:30 horas, reuniu-se 6 

ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Administração na sala 202 7 

do Prédio da Pós-Graduação do CSE, com a presença dos seguintes conselheiros 8 

professores Mauricio Serva (Presidente), Alexandre Marino Costa, Gilberto de Oliveira 9 

Moritz, Hans Michael van Bellen, José Alonso Borba, Newton C A da Costa Júnior, Pedro 10 

Antonio de Melo e Rolf Hermann Erdmann. Com número regimental, o Senhor Presidente 11 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Neste momento, deu-se início à análise 12 

dos itens da pauta. ITEM 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada 13 

por unanimidade. A pedido do Prof. Hans, os membros presentes aprovaram a inversão 14 

da pauta, sendo assim, passou-se ao ITEM 3 Ordem do dia. Subitem 3.3 – Processo de 15 

credenciamento da servidora Ângela Cristina Correa. O relator, Prof. Hans, 16 

apresentou correspondência da requerente solicitando que se torne sem efeito seu 17 

processo de credenciamento. Sendo assim, o relator não leu seu parecer e decidiu pelo 18 

arquivamento do processo.  Subitem 3.2 – Processo de credenciamento do docente 19 

Eduardo Antônio Temponi Lebre. O relator, Prof. Hans, fez a leitura do parecer da 20 

Comissão de Credenciamento do CPGA que concluiu que “O parecer da análise do 21 

conjunto de documentos contidos no processo, que apontam para uma produção 22 

intelectual abaixo dos parâmetros estabelecidos pelas normas vigentes de 23 

credenciamento, e levando em consideração todos os aspectos anteriormente 24 

apresentados, esta comissão se manifesta CONTRÁRIA ao credenciamento do docente 25 

no Programa de Pós-graduação em Administração”. Após discussão, o parecer do relator 26 

foi aprovado por unanimidade. Subitem 3.1 – Edital do Processo Seletivo para 27 

ingresso no Programa em 2010. O Prof. Mauricio Serva apresentou o edital para o 28 

referido processo seletivo. Apresentou, também, sugestão enviada pela Profa. Eloise 29 

Dellagnelo, que sugere para a seleção do doutorado não diferenciar a experiência em 30 

magistério com dedicação parcial do horista e sim considerar dedicação   31 

parcial e horista da mesma forma pontuando pelo número de 20 horas   32 

no mínimo no semestre com pontuação 1,0 e menos de 20 horas com pontuação de 0,5. 33 

O Prof. Gilberto Moritz apresentou sugestão de aumentar as vagas do Mestrado e do 34 

Doutorado. Após discussão, chegou-se ao número de até trinta e cinco vagas para o 35 

Mestrado e de até doze vagas para o Doutorado. O edital, com as sugestões 36 

apresentadas, foi aprovado pelo Colegiado. Em seguida, aprovou-se a nomeação da 37 

Comissão do Processo Seletivo, formada pelo Prof. Rolf Erdmann, na presidência, Prof. 38 

Silvio Cario, como representante da linha de Produção, Prof. Newton Carneiro, como 39 

representante da linha de Finanças e Prof. Pedro Melo, como representante da linha de 40 

Organizações. Passando ao ITEM 2 – Comunicações: O Prof. Serva comunicou que a 41 

Comissão de Credenciamento está fazendo uma atualização da resolução de 42 

credenciamento, em virtude dos novos parâmetros de classificação Qualis e das novas 43 

regras de avaliação da área. Informou a realização de palestra com o Prof. George 44 

Candler da Universidade de Indiana, dentro da programação dos Encontros Acadêmicos, 45 

assim como a realização das Oficinas de Epistemologia com os doutorandos e de 46 

Produção Científica com os mestrandos. O Coordenador relatou aos membros do 47 

Colegiado a participação do CPGA no Enanpad, realizado em setembro e que o ENEO 48 

será realizado em Florianópolis em maio de 2010. O Prof. Rolf comunicou que esteve na 49 

Colômbia divulgando o CPGA junto a duas universidades daquele país, interessadas em 50 

parcerias para realização do Doutorado e deixou em aberto a discussão quanto ao 51 



interesse do CPGA em dar prosseguimento a esta idéia. OUTROS ASSUNTOS – O Prof. 52 

Serva apresentou  requerimento de Pós-doutorado da doutora Sandra Brito, de 53 

Moçambique, que será encaminhado para relatoria. Na oportunidade, sugeriu que o 54 

CPGA publique resolução interna sobre o POSDOC com requisitos de interesse do 55 

Programa, os quais são: o pós-doutor deverá proferir palestra aos docentes e discentes 56 

do CPGA, ao início do projeto, para apresentação do trabalho a ser desenvolvido e ao 57 

final, para apresentação dos resultados obtidos. Deverá o pós-doutor, ao término do 58 

projeto, submeter artigo científico em periódico classificado no Qualis da área. As 59 

sugestões foram catadas pelo Colegiado. Não havendo ninguém que se manifestasse por 60 

outros assuntos, o Sr. presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os 61 

trabalhos da 164ª Reunião do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Administração, 62 

que terá sua ata lavrada pela secretária Marina de Castro Biage e assinada pelo 63 

Presidente do Colegiado. Florianópolis, 28 de setembro de 2009. 64 

Mauricio Serva (Presidente) _______________________________________ 65 


