
 

ATA DA 166ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ADMINISTRAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA 2 

NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009. 3 

 4 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às 09:30 horas, reuniu-se 5 

ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Administração na sala 202 6 

do Prédio da Pós-Graduação do CSE, com a presença dos seguintes conselheiros 7 

professores Mauricio Serva (Presidente), Altair Borgert, Eraldo Sérgio Barbosa da Silva, 8 

Gilberto de Oliveira Moritz, Hans Michael van Bellen, José Alonso Borba, Luis Moretto 9 

Neto, Marcos Baptista Lopez Dalmau, Mauricio Fernandes Pereira, Rolf Hermann 10 

Erdmann e Silvio Antonio Ferraz Cario e os representantes discentes César Medeiros 11 

Cupertino, Fabiana Besen e Taisa Dias. Com número regimental, o Senhor Presidente 12 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Neste momento, deu-se início à análise 13 

dos itens da pauta. ITEM 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada 14 

por unanimidade. ITEM 2 – Comunicações: O Presidente abriu a sessão de 15 

comunicações informando que os docentes receberão da Coordenação formulário para 16 

avaliação discente, lembrando que a manutenção da bolsa dos alunos depende do 17 

resultado desta avaliação. O Prof. Silvio informou sobre o lançamento do livro organizado 18 

por ele “Padrão Produtivo e Dinâmica Econômica Competitiva: Estudo Sobre Setores 19 

Selecionados em Santa Catarina”, lançado recentemente. O Prof. Moretto informou que 20 

participará do Projeto Gestão Social: ensino, pesquisa e prática, aprovado pelo Edital Pró-21 

Administração, juntamente com o Prof. Fernando GuilhermeTenório, que disponibiliza 22 

uma bolsa de mestrado para alunos participantes. E, ainda, o Prof. Moretto estará de seis 23 

de fevereiro a vinte e um de julho em capacitação participando de atividades em cinco 24 

universidades da comunidade européia. O Colegiado parabenizou, ambos os docentes, 25 

pelas conquistas.  Passou-se, então, ao ITEM 3 Ordem do dia. Subitem 3.1 – 26 

Homologação do Resultado do Processo Seletivo CPGA 2010. O Prof. Serva relatou 27 

que o Processo Seletivo transcorreu dentro da normalidade e que dos cento e um 28 

candidatos aos cursos de mestrado e doutorado foram selecionados trinta e cinco 29 

mestrandos e doze doutorandos. A discente Taisa deu conhecimento ao colegiado de que 30 

participantes do referido processo se queixam da falta de divulgação dos resultados por 31 

etapa. O Coordenador explicou que qualquer candidato pode ter acesso aos resultados 32 

parciais, a qualquer tempo. Em seguida, o Colegiado, por unanimidade, homologou o 33 

resultado do Processo Seletivo CPGA 2010.  Subitem 3.2 – Processo de Doutorado 34 



Sanduíche de Matias Sperb Poli. O relator, Prof. Rolf Erdmann, apresentou seu parecer, 35 

favorável ao estágio de doutorado sanduíche, uma vez que atende às exigências legais. 36 

O parecer foi aprovado por unanimidade. Subitem 3.3 – Acompanhamento do 37 

desempenho científico do corpo docente do CPGA. O Prof. Serva apresentou planilha 38 

com a produtividade científica de cada professor do CPGA no triênio 2007/2008/2009, 39 

sendo que a mesma esta atualizada até o dia vinte e quatro de novembro passado. Pelos 40 

dados apresentados o Colegiado pode visualizar o andamento das produções no triênio e, 41 

segundo o Prof. Serva, acredita-se que a produção científica apresentada é bastante 42 

positiva para a manutenção do conceito quatro pelo CAPES, cuja divulgação do resultado 43 

final está prevista para setembro de 2010. Subitem 3.4 – Resolução referente à estágio 44 

de pesquisa, realizado por pesquisadores de outras Instituições de Ensino e 45 

Pesquisa. O Prof. Serva propõe a publicação de uma resolução que trate da recepção de 46 

pesquisadores de outras IES no Programa, ficando a aprovação do estágio de pesquisa 47 

condicionada ao comprometimento do docente responsável pelo estágio de pesquisa em 48 

disponibilizar espaço físico condizente com a necessidade do pesquisador visitante. Após 49 

discussão, o Colegiado aprovou a publicação da referida resolução. OUTROS 50 

ASSUNTOS – Não havendo ninguém que se manifestasse por outros assuntos, o Sr. 51 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da 166ª 52 

Reunião do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Administração, que terá sua ata 53 

lavrada pela secretária Marina de Castro Biage e assinada pelo Presidente do Colegiado. 54 

Florianópolis, 10 de dezembro de 2009. 55 

Mauricio Serva (Presidente) _______________________________________ 56 


