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Ata nº 5 do Comitê de Pós-graduação FURG (julho de 2010) 
 

No dia treze de julho de dois mil e dez às 14 horas na sala lagoas CIDEC-SUL, reuniram-se os seguintes 

membros do Comitê de Pós-Graduação: professores João Paes Vieira Sobrinho (PPG OB), Cleber Palma 

Silva (PPG BAAC), Fabio Andrei Duarte (PPG QTA), Solismar Fraga Martins (PPG GEO), Helena 

Heidtmann Vaghetti (PPG Enf), Rubelise da Cunha (PPG Hist Lit), Carlos André V. Burkert (PPG ECA), 

Paula Henning (PPG EC), José Antônio Fontoura (PPG EO), Claudio M. Maekawa (PPG Fis), Luis 

Fernando Marins (PPGCF-FAC), Humberto Calloni (PPG EA), João Sarkis Yunes (PPG OFQG), Ana 

Maria B. de Martinez (PPG CS), Wilson Francisco B. Wasielesky Jr (PPG Aq), Vinicius Menezes de 

Oliveira (SUPPESQ), Danilo Giroldo (PROPESP) e Rosilene Maria Clementin (SUPPOSG). O primeiro 

assunto foi a solicitação da Profa. Rosilene para incluir como pontos de pauta  a nova concessão de bolsas 

DS pela CAPES e resultado do edital Pro-equipamentos. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada 

por unanimidade. O segundo assunto foi à criação de disciplina do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde. A Profa. Rosilene comentou que a documentação referente a solicitação da disciplina 

estava completa e solicitou ao programa informar o caráter da disciplina. A Profa. Ana Maria informou 

então, que a disciplina é de caráter eletivo. A disciplina solicitada é: Micologia médica com 03 créditos e 

lotação FAMED. Após comentários a proposta foi aprovada por unanimidade. O terceiro assunto foi à 

criação de disciplina do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional. A disciplina 

solicitada foi Modelagem formal de sistemas sociais com 04 créditos, lotação C3. A Profa. Rosilene 

comentou que a documentação estava completa e não houve comentários. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. O quarto assunto foi à concessão de bolsas adicionais de M e D pela CAPES. A Profa. 

Rosilene informou que o Prof. Vinicius esteve em reunião em Brasília onde foi discutida a concessão de 

novas bolsas para mestrado e doutorado com implantação imediata. Foram concedidas 64 novas cotas para 

M e 10 cotas para D, distribuídas entre os Programas da FURG. Foi solicitado a todos os coordenadores 

que informassem até dia 14 de julho o número de cotas que seriam efetivamente utilizadas pelos cursos e 

que, até dia 19 de julho todos os dados dos novos bolsistas deveriam ser enviados a SUPPOSG para 

cadastramento no Sistema. Vários professores questionaram a possibilidade de abrir processo de seleção 

para o preenchimento destas cotas, no entanto o Prof. Vinicius informou que foi frisado durante a reunião 

que estas cotas era para serem utilizadas com os discentes, pertencentes aos programas, que estão sem 

bolsa e sem trabalho, de acordo com os dados que haviam sido informados pela PROPESP a CAPES em 

levantamento realizado no mês de maio e, a partir do qual foi feita a distribuição das novas cotas. O 

quinto assunto foi o resultado do Edital Pró-Equipamentos. A Profa. Rosilene informou que foi aprovado 

o valor de R$ 405.918,00 do total de R$ 499.918,00 solicitado e, que provalvelmente os itens que foram 

cortados, devem ser pelo valor, as viaturas. O sexto assunto foi a discussão da proposta da Pró-Reitoria 

para o edital CT-Infra 2010 apresentada pelo Prof. Danilo em reunião no dia 22 de junho. O Prof. Danilo 

fez breves comentários sobre a reunião realizada no dia 07 de julho com o grupo de Saúde e 

Humanidades, salientando que ao final as tendências do grupo se resumiriam em três frentes: HU, Centro 

de Memória e Biotério. A seguir os participantes levantaram as seguintes questões em relação à proposta: 

É fundamental que se estabeleça primeiro quem é o grupo; É possível fracionar o subprojeto; O mesmo 
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Programa de Pós-Graduação pode participar de mais de um subprojeto; O currículo precisa estar associado 

ao uso do equipamento solicitado; Um mesmo pesquisador pode participar de 2 subprojetos; Proposta da 

criação de uma Central de Tratamento de Resíduos Químicos; Os pesquisadores que tem bolsa 

produtividade precisam estar vinculados a Programas de Pós-Graduação. Após várias colocações e 

debates, foram sugeridos os seguintes encaminhamentos para o amadurecimento da proposta: a inclusão 

do curso de Aquicultura e de Ciências da Saúde no sub-projeto 1; analisar a possibilidade da inclusão da 

Fisiologia também no grupo 3; a construção de uma proposta tecnológica (bio e exata); remodelagem do 

biotério. Ao final, ficou eleita a CPG como fórum para a construção da proposta CT-Infra. O Prof. Danilo 

solicitou a todos os coordenadores que seja indicado um representante de cada programa para participarem 

da construção da proposta, em cada sub projeto que seu programa esteja vinculado; que todos os 

programas façam um levantamento de itens  que possam vir a fazer parte das propostas futuras. Também 

colocou a importância de se manter o cronograma apresentado na reunião de 22 de junho, para que em 

dezembro a PROPESP já tenha a proposta concluída, para aprovação no COEPEA. Assuntos Gerais: a 

Profa. Rosilene informou aos coordenadores que será criado na PROPESP um banco de dados de todos os 

Pós-Doutores que estão em atividade nos Programas de Pós-Graduação da FURG. Assim solicitou a 

todos, de acordo com comunicação eletrônica já enviada aos programas, que seja informado a SUPPOSG 

todos os dados referentes aos Pós-Doc como, dados pessoais, projeto ao que está vinculado, coordenador, 

data de início da bolsa e previsão de término. Estes dados são necessários para que se possa atender a uma 

solicitação dos Pós-Doc referente ao acesso do portal de periódicas CAPES. Nada mais havendo a tratar a 

reunião foi encerrada as dezeseis horas e trinta minutos, e a ata após lida e aprovada vai assinada por mim 

Rosilene Maria Clementin. 

 

 

  

 

 

 

 

 

               Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 

                 Presidente 


