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Ata nº 5 do Comitê de Pós-graduação FURG (julho de 2011) 
 

No dia oito de julho de dois mil e onze às oito horas e trinta minutos na sala 2111 no Pavilhão 2 Campus 

Carreiros, reuniram-se os seguintes membros do comitê de Pós-Graduação: professores Luiz Antônio de 

Almeida Pinto (PG ECA), Gilma S. Trindade (PPG CF-FAC), Antonio Mousquier (PPG Letras), Leonardo 

Ramos Emmendorfe (PPG MC), Fabio Andrei Duarte (PPG QTA), Leandro Bugoni (PPG BAC), Leandro 

Sebben Belicanta (PROFMAT), Cláudio M. Maekawa (PPG Fis), João P. Vieira (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), Milton L. Asmus (PPG GC), Vanessa H. Caporlingua 

(PPG EA)  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:  Jose Vanderlei 

Silva Borba e Guilherme Lerch Lunardi. Colocado em votação a participação foi aprovado por unanimidade. 

O segundo assunto foi a apreciação da proposta de criação do Curso de Mestrado em Administração, 

apresentada pelo Prof. Guilherme. Este iniciou a apresentação explicando ao CPG que na realidade a proposta 

é uma reapresentação do projeto enviado em 2010. Nesta ocasião, a análise da CAPES foi desfavorável em 

relação ao índice de publicações qualificadas do corpo docente. Neste período, após a divulgação do 

resultado, o número de publicações qualificadas teve um incremento fazendo com que os docentes que se 

encontravam abaixo do índice da área, se adequassem a esta, sendo portanto factível a apresentação da 

proposta novamente em 2011. Assim, o Prof. Guilherme 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 em 

relação as linhas de pesquisa, obrigatoriedade de disciplinas para alunos de outros programas e sugestões, a 

proposta foi aprovada por unanimidade. O terceiro assunto foi a apresentação do sistema de inscrições dos 

cursos de Pós-Graduação – SIPOSG e, o treinamento dos usuários. A Profa. Rosilene informou que o sistema 

já se encontra em funcionamento desde 2010, sendo que alguns programas já utilizaram o sistema em sua 

seleção. A seguir passou a palavra ao técnico do NTI, Samuel, que fez a apresentação do sistema e o 

treinamento dos usuários. Assuntos Gerais: A Profa. Rosilene fez alguns informes aos coordenadores: 1) Em 

relação ao PDSE, novo programa de doutorado Sanduíche, informou as características do novo Programa e 

que a assinatura do convenio FURG-CAPES já  havia sido encaminhado a CAPES e que as novas indicações 

só podem ser efetuados após a assinatura do convenio; 2) A DIPOSG enviará uma tabela que deverá se 

preenchida pelos coordenadores relacionando os projetos REUNI com os bolsistas vinculados a estes. 

Também deverá comunicar a DIPOSG, no caso de existirem cotas vagas, se estas serão preenchidas em 

agosto. Em caso negativo, estas serão redistribuídas aos demais projetos, de acordo com o edital. Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta minutos, e a ata após lida e aprovada vai 

assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 
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