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Ata nº 3 do Comitê de Pós-graduação FURG (maio de 2011) 
 

No dia seis de maio de dois mil e onze às 9 horas na sala Estuários CIDEC-SUL, reuniram-se os seguintes 

membros do comitê de Pós-Graduação: professores Maurício M. Mata (PPG OFQG), José Maria 

Monserat (PPG CF-FAC),  Solismar Fraga Martins (PPG GEO), Paula Henning (PG EC), José Fontoura 

(PPG EO), Luiz Antônio de Almeida Pinto (PG ECA), Fábio Andrei Duarte (PPG QTA), Helena 

Heidtmann Vaghetti (PPG Enf), Leonardo Ramos Emmendorfe (PPG MC), Vanessa H. Caporlingua (PPG 

EA), Rubelise da Cunha (PPG Hist Lit), Cláudio M. Maekawa (PPG Fis) e Rosilene Maria Clementin 

(DIPOSG). O primeiro assunto foi a solicitação da Profa. Rosilene de autorização para a participação na 

reunião do CPG dos seguintes professores convidados:  Joaquim Vaz (EE), Adriana Senna (ICHI), Júlia 

Silveira Matos (ICHI), Sílvia Botelho (C3), Graçaliz Dimuro ( C3) e Nelson Lopes Duarte (C3). Colocado 

em votação a participação foi aprovado por unanimidade. O segundo assunto foi a alteração curricular no 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. A Profa. Helena fez uma breve explanação da alterações. 

São elas: 1) Inclusão da disciplina Metodologia da Pesquisa na Enfermagem/Saúde (18052P) no QSL do 

curso de Doutorado com caráter optativo; 2) Alteração no caráter da disciplina EDGENF Estágio 

Docência na Graduação, no QSL do Mestrado de optativo para obrigatório. Colocado para discussão não 

houve comentários e a solicitação foi aprovada por unanimidade.O terceiro assunto foi a apreciação da 

proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Computação – Curso de Mestrado em Engenharia 

da Computação, apresentada pelo Prof. Rocha. Este expôs os aspectos que justificam a criação do curso, a 

área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência lógica. Após os comentários e sugestões 

a proposta foi aprovada por unanimidade.O quarto assunto foi a apreciação da proposta de criação do 

Curso de Mestrado em História, apresentada pela Profa. Júlia. Esta expôs os aspectos que justificam a 

criação do curso, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência lógica. Após os 

comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. O quinto assunto foi a apreciação da 

proposta de criação do Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica, apresentada pelo Prof. Cleiton. Este 

expôs a dificuldade na determinação do quadro para compor a proposta, apresentou os aspectos que 

justificam a criação do curso, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência lógica. 

Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. O sexto assunto foi a 

apreciação da proposta de criação de curso de mestrado em Linguagem Cultura e Educação, apresentada 

pelas Profas. Luciane e Roseli. Estas expuseram que esta proposta é uma reformulação da proposta 

apresentada em 2010, que está baseada no parecer  recebido pela proposta no ano anterior. Apresentou os 

aspectos que justificam a criação do curso, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de 

seqüência lógica. Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. O sétimo 

assunto foi a apreciação da proposta de criação de curso de doutorado em Química, apresentada pelo Prof. 

Fábio. Este expôs que esta proposta é uma reformulação da proposta apresentada em 2010, que está 

baseada no parecer recebido pela proposta no ano anterior.  Apresentou os principais pontos negativos 

detectados no parecer e as correções propostas para reverter este resultado. Apresentou então os aspectos 

que justificam a criação do curso, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência 

lógica. Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais: A 
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Profa. Rosilene informou aos coordenadores que o recurso PROAP adicional referente a 2010, não pode 

ser utilizado para auxílio a estudante, informou também que as solicitações de gastos com custeio devem 

vir acompanhadas de três orçamentos. Informou também que o Prof. Danilo se encontra em Brasília e que 

ele comunicou que foram concedidas novas bolsas DS para os Programas e, que indicação dos bolsistas 

deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia 19 de maio. Outra informação recebida em Brasília é a 

flexibilização para a concessão de bolsas Sandwich. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 

doze horas e trinta minutos, e a ata após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 
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