
 

ATA DA 171ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ADMINISTRAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA 2 

NO DIA 30 de junho de 2011. 3 

 4 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às 14:30 hs horas, reuniu-5 

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

sala 207 do Prédio da Pós-Graduação do CSE, com a presença dos seguintes 7 

conselheiros professores Mauricio Serva (Presidente), Alexandre Marino da Costa, 8 

Eloise Helena Livramento Dellagnelo, Gilberto de Oliveira Moritz, José Alonso Borba, 9 

Lauro Mattei, Luis moretto Neto, Marcos B. Lopez Dalmau, Marcus Venícius de Lima, 10 

Newton Carneiro Affonso da Costa Júnior, Pedro Antônio de Melo, Rolf Hermann 11 

Erdmann, Sérgio Luis Boeira  e Vinícius Andrade Brei e os representantes discentes 12 

Luis Henrique Debei Herling, Marcelo Souza Correia e Raphael Schlickmann. O 13 

Senhor Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Neste momento, 14 

deu-se início à análise dos itens da pauta. ITEM 1 – Aprovação da ata da reunião 15 

anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. ITEM 2 Ordem do dia. Subitem 2.1 16 

Produções científicas 2010/2011. O Prof. Serva apresentou um quadro com a 17 

produção científica dos docentes do CPGA nos últimos dois anos (2010 e 2011) para 18 

conhecimento e análise dos presentes. Após apreciação, a coordenação do CPGA 19 

informa que continuará a acompanhar a produção dos docentes do programa. 20 

SUBITEM 2.2 – Quadro de docentes CPGA. A coordenação do CPGA informou que  21 

fará contatos com os profs. que não comparecem às reuniões e não oferecem 22 

disciplinas, o que parece indicar, aparentemente, que não tem mais interesse em 23 

continuar no Programa e se isso se confirmar, sugere a sua retirada. Segundo a 24 

coordenação , o prof. Bornia declarou informalmente a sua intenção em continuar, isso 25 

deve ser confirmado para mantê-lo no programa, se for o caso. A Profa. Suzana não 26 

tem comparecido às reuniões, não oferta disciplina e não tem no momento nenhum 27 

orientando, portanto sugere-se que ela deva ser contactada para confirmar a sua 28 

saída. Em relação ao SUBITEM – 2.3 Disciplina Seminário de Qualificação, o  Prof. 29 

Serva fez o relato da disciplina ofertada no semestre, em conjunto com Elaine Oliveira, 30 

pesquisadora em pós-doc no CPGA. O Prof. Moritz e os representantes discentes 31 

ressaltaram o bom resultado da disciplina e solicitaram a continuidade de sua oferta. A 32 

prof. Eloise também ressaltou a importância da disciplina e manifestou dificuldade em 33 

assumi-la no próximo semestre, em virtude da carga de trabalho na coordenação do 34 



programa. Sugeriu-se então a possibilidade de formação de um grupo de docentes 35 

que pudesse ofertar a disciplina de maneira conjunta.  SUBITEM – 2.4 Processo 36 

doutorado sanduíche do Matias Poli.  Após apresentado, o pedido de Matias Poli 37 

Sperb, doutorando na Universidade de Málaga, foi aprovado por mais seis meses  38 

(estágio de pesquisa para tese de doutorado) no CPGA, com a coordenação do prof. 39 

Serva no Núcleo ORD.  SUBITEM 2.5 Relatório de Gestão. Foi apresentado em 40 

detalhes o Relatório de Gestão da Coordenação do CPGA no período 2009-2011, 41 

pelos profs. Serva e Marino. Após exposição estes profs. agradeceram o apoio de 42 

todos durante a sua gestão. OUTROS ASSUNTOS – O Prof. Vinícius Brei enfatiza o 43 

convite para as palestras do prof. Prof. Jagdip Singh, um dos mais importantes 44 

professores e pesquisadores de marketing do mundo, que ocupa a cátedra H Clark 45 

Ford Professor of Marketing, além de ser Chefe do Departamento de Marketing and 46 

Policy Studies da Case Western Reserve University, em Cleveland, EUA. O evento 47 

tem o apoio do CAD e do CSE e ocorrerá nos dias 08 e 09 de setembro, sendo a 48 

segunda data de especial interesse para alunos e docentes do programa. Não 49 

havendo ninguém que se manifestasse por outros assuntos, o Sr. presidente 50 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da 171ª Reunião 51 

do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Administração, que terá sua ata lavrada 52 

pela profa. Eloise Dellagnelo e assinada pelo Presidente do Colegiado. Florianópolis, 53 

28 de setembro de 2011. 54 

Mauricio Serva (Presidente) _______________________________________ 55 


