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Ata nº 9 do Comitê de Pós-graduação FURG (dezembro de 2010) 
 

No dia três de dezembro de dois mil e dez às 10 horas na sala 419 – Pavilhão 4 no Campus Carreiros, 

reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Mario Roberto Chim 

Figueiredo (PPG AQUICULTURA), Carlos Tagliani (PPGGC), Helena Heidtmann Vaghetti (PPG Enf), 

Cleber Palma Silva (PPG BAC), Jose Antonio Fontoura (PPG EO), Solismar Fraga Martins (PPG GEO), 

Cláudio M. Maekawa (PPG Fis), Ana Luiza Mucillo Baisch ( PPG CiSau), Clarice Odebrecht (PPG OB), 

Sebastião C. P. Gomes (PPG MC), Luiz Antonio de Almeida Pinto (PPG ECA), Mauro Nicola Póvoas 

(PPG Letras), Paula Regina Costa Ribeiro (PPG EC), Joaquin A. M. Villarreyes (PPG QTA) e Rosilene 

Maria Clementin (DIPOSG). Profa. Daiane Freitas (convidada), Profa. Cíntia Schneider (convidada), Prof. 

Leandro Bellicanta (convidado) e Profa. Débora Laurindo (convidada). O primeiro assunto foi a 

solicitação da Profa. Rosilene para inclusão da indicação do representante dos Coordenadores no Comitê 

Gestor de Bolsas REUNI, como ponto de pauta e, a retirada do segundo ponto da pauta, aprovação do 

Doutorado de CiSau, visto que o mesmo já foi aprovado pelo CPG quando do envio da proposta a  

CAPES. Colocado em votação, as duas solicitações foram aprovadas por unanimidade. O segundo 

assunto foi a Proposta de adesão da FURG ao Programa de Mestrado Profissional em Matemática em 

Rede Nacional. A Profa. Rosilene fez uma breve introdução do recebimento da chamada e 

encaminhamento ao Prof. Leandro e Débora para análise e interesse em participar do Programa. Informou 

aos coordenadores que o Curso foi proposto pela Sociedade Brasileira de Matemática e, já foi aprovado 

pela CAPES na avaliação de outubro de 2010. A Profa. Rosilene passou a palavra para o Prof. Leandro, 

que fez uma apresentação do curso com seus objetivos e especificidades. Comentou que como o curso é 

semi-presencial necessita do apoio Secretaria de Educação a Distância da FURG, apoio que foi 

manifestado pela Profa. Débora da SEaD. A Profa. Cíntia apresentou toda a organização do curso, 

critérios para seleção e metodologia de avaliação. Informou que na proposta de adesão, a FURG oferecerá 

20 vagas para ingresso. Durante a explanação foram feitos questionamentos quanto a tutoria, número de 

créditos, conclusão do curso, regimento, professores responsáveis pelas disciplinas, recursos e custos. 

Todos os questionamentos foram discutidos com os Profs. Leandro, Cíntia e Daiane. Não havendo mais 

questionamentos, a solicitação de adesão da FURG ao Programa de Mestrado em Matemática em Rede 

(PROFMAT) foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O terceiro assunto foi a indicação do 

representante dos coordenadores para o Comitê Gestor de Bolsas REUNI. O Prof. Mario não manifestou 

interesse em continuar. A Profa. Ana Baisch colocou seu nome a disposição para a indicação, nenhum dos 

demais presentes manifestou interesse em participar do Comitê. Assim o nome da Profa. Ana Baisch como 

representante dos Coordenadores de Pós-Graduação foi indicado por aclamação. Assuntos gerais: 1) A 

Profa. comunicou os presentes que o sistema de inscrição on line para os processos seletivos para os 

Programas de Pós-Graduação já está sendo utilizado, em fase de teste, pelo PPG FAC em seu processo 

seletivo. Informou também que deverá ser marcado um encontro dos coordenadores com os técnicos do 

NTI para a apresentação e discussão da ferramenta. 2) A Profa. Rosilene comunicou que durante a 

semana, recebeu outras contribuições para o Regimento da Pós-Graduação que não haviam sido discutidas 

na reunião do dia 23/11, quando houve a aprovação da versão final do regimento da Pós-Graduação.  
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Algumas destas informações são pertinentes, mas como a versão final havia sido aprovada anteriormente 

consultou os coordenadores quando ao a rediscussão destas contribuições. O Prof. Mario Chim e a Profa. 

Paula, colocaram que não entenderam que já havia sido aprovado e, por isso, enviaram as alterações. O 

Prof. Mario também colocou que como o CPG não é deliberativo não tem problema em alterar a versão 

que foi aprovada anteriormente. Assim, a Profa. Rosilene ficou de enviar uma nova cópia do Regimento 

aos coordenadores, onde as contribuições serão apresentadas de forma destacada para análise. 3) A Profa. 

Helena colocou que o CPG deveria, para o próximo ano estabelecer um cronograma de reuniões. A Profa. 

Rosilene concordou e acrescentou que deveria também ser estabelecido datas para o recebimento de 

processo que devem passar pela reunião do CPG. Os presentes apoiaram a idéia, ficando a Profa. Rosilene 

encarregada de elaborar o cronograma, após consulta ao calendário aprovado do COEPEA, e enviar para 

os coordenadores. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às doze horas e dez minutos e, a ata 

após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 

 

 

  

 

 

 

 

 

               Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 

                 Presidente 


