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Ata nº 4 do Comitê de Pós-graduação FURG (junho de 2011) 
 

No dia dezessete de junho de dois mil e onze às 9 horas na sala 2207 no Pavilhão 2 Campus Carreiros, 

reuniram-se os seguintes membros do comitê de Pós-Graduação: professores Luiz Antônio de Almeida Pinto 

(PG ECA), Marta Marques de Souza (PPG CF-FAC), Mauro Nicola Povoas (PPG Hist Lit), Leonardo Ramos 

Emmendorfe (PPG MC), Joaquin Ariel M. Villarreyes (PPG QTA), Wilson F. B. Wasielesky Júnior (PPG 

Aqui), Cláudio M. Maekawa (PPG Fis), Eduardo R. Secchi (PPG OB), Ana Luisa Muccillo-Baisch (PPG CS), 

Helena Heidtmann Vaghetti (PPG Enf), José Fontoura (PPG EO), Solismar Fraga Martins (PPG GEO), Paula 

Regina C. Ribeiro (PG EC), Carlos André H. Birnfeld (PPG GC), Vanessa H. Caporlingua (PPG EA), João L. 

Nicolodi (PPG OFQG)  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:  

Anderson Lobato (UFPel), Adriana Senna (ICHI) e Júlia Silveira Matos (ICHI). Colocado em votação a 

participação foi aprovado por unanimidade. O segundo assunto foi a solicitação da Profa. Rosilene de 

autorização para inclusão da apresentação da reformulação da Proposta de criação do curso de Mestrado em 

História e a colocação deste ponto como o terceiro ponto de pauta. Colocado para discussão não houve 

manifestações e a solicitação foi aprovada por unanimidade. O terceiro assunto foi a apreciação da proposta 

de criação do Curso de Mestrado Profissional em História, apresentada pela Profa. Júlia. Esta colocou que 

após a visita de um consultor e novas discussões junto ao ICHI, foi decidido alterar a proposta de Mestrado 

acadêmico para Mestrado Profissional. A principal alteração esta na modalidade do curso, Profissional em 

História, Pesquisa e Vivências de Ensino Aprendizagem alteração. Expôs os aspectos que justificam alteração 

do curso para Profissional, 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 Doutorado em Letras, apresentada pelo Prof. Mauro. 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 em relação as linhas de pesquisa, obrigatoriedade de disciplinas para alunos de outros 

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

proposta de criação do Curso de Mestrado em Direito, apresentada pelos Profs. André e Anderson. O Prof. 

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

que justificam a criação do curso e o histórico dos cursos de Pós-Graduação na região sul do RS. O Prof. 

Anderson apresentou as demais caracterísitcas do como, as áreas de concentração, as linhas de pesquisa e 

quadro de seqüência lógica. Após a apresentação a Profa. Ana mostrou preocupação em relação ao quadro 

docente, pela relação de docentes internos e externos. Preocupação compartilhada pelos  demais membros do 

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

delegação de competência a Diretoria de Pós-Graduação. A Profa. Rosilene explanou que já havia sido 

discutido em reunião anterior do CPG, a delegação de competência a DIPOSG para o encaminhamento as 

Câmaras do COEPEA dos processo que não necessitem de ir a Pleno. Informou que em consulta com o Prof. 

Ernesto, quanto a  possibilidade de implementação deste sistema de encaminhamento, o mesmo informou não 

haver impedimento, solicitando apenas que o assunto fosse aprovado pelo COLASE. Como na reunião 

anterior este assunto havia sido discutido em assuntos gerais, nesta reunião ele retorna como ponto de Pauta. 
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Aberto para discussão, os membros se manifestaram a favor da solicitação. Colocado em votação Delegação 

de Competência a Diretoria de Pós Graduação para o encaminhamento direto de processos, que não vão a 

Pleno, as câmaras do COEPEA  foi aprovado por unanimidade. Assuntos Gerais: A Profa. Rosilene fez 

alguns informes aos coordenadores: 1) A PROPESP abrirá novo Edital para preencher as vagas remanescentes 

de Pós-Doutorado. Solicitou aos coordenadores que procurem enviar projetos para completar as vagas; 2) A 

DIPOSG enviará uma tabela que deverá se preenchida pelos coordenadores sempre que houver uma defesa 

em seu programa. Estes dados são necessário para o Ping-IFES, para a determinação do Orçamento; 3) Será 

enviado o texto relativo ao trancamento de curso para discussão e inclusão no regimento da Pós-Graduação; 

4) Antecipação da reunião do mês de julho para a apresentação do sistema de inscrição para seleção unificado. 

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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