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Ata nº 1 do Comitê de Pós-graduação FURG (março de 2012) 
 
 

No dia dois de março de dois mil e doze às 10 horas na sala Ilhas – CIDEC-Sul no Campus Carreiros, 

reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Gionara Tauchen (PPGEdu), 

Antonio Carlos da Rocha Costa (PPGComp), José Maria Monserrat (PPGCF:FAC), Wilson Francisco 

Britto Wasielesky Junior (PPG AQUICULTURA), Milton L. Asmus (PPGGC), Helena Heidtmann 

Vaghetti (PPG Enf), Leonardo Emmendorfer (PPG MC), Leandro Bugoni (PPG BAC), Jose Antonio S. 

Fontoura (PPG EO), Ana Luiza Mucillo Baisch ( PPG CiSau), Eduardo Resende Secchi (PPG OB), Mauro 

Nicola Póvoas (PPG Letras), Luiz Antonio de Almeida Pinto (PPG ECA), Fábio Andrei Duarte (PPG 

QTA), Vanessa H. Caporlingua (PPGEA), Solismar Fraga Martins (PPGGEO), Danilo Giroldo 

(PROPESP) e Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O primeiro assunto foi a solicitação de alteração 

curricular no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. A Profa. 

Rosilene fez uma breve explanação informando quais alterações foram solicitadas pela coordenação do 

Programa. A Coordenação solicitou a criação e inclusão das seguintes disciplinas para oferecimento a 

partir de primeiro semestre de 2012: 1) Seminário Educação em Ciências e Ciberespaço I, nível Mestrado, 

obrigatória, 04 créditos, 60h,  lotação IE; 2) Seminário Educação em Ciências e ciberespaço II, nível 

Doutorado, obrigatório, 04 créditos, 60h,  lotação IE; 3) Seminário I: estudo e ferramentas para o ensino 

de Ciências Biológicas I , nível mestrado, obrigatória, 04 créditos, 60h,  lotação ICB; 4) Seminário de 

orientação - Inovações no ensino de Física I, nível mestrado, obrigatória, 04 créditos, 60h,  lotação IMEF; 

5) Seminário I: estudo e ferramentas para o ensino de Ciências Biológicas II , nível doutorado, obrigatório, 

04 créditos, 60h,  lotação ICB; 6) Seminário de orientação - Inovações no ensino de Física II, nível 

doutorado, obrigatório, 04 créditos, 60h,  lotação IMEF. Colocado em votação, a solicitação foi aprovada 

por unanimidade. O segundo assunto foi a apresentação do PROAP 2012. A profa. Rosilene informou 

aos coordenadores que já foi assinado o Termo de Descentralização de crédito referente ao PROAP de 

2012. Para o calculo do valor recebido por cada Programa, a CAPES utilizou os dados de cotas que cada 

programa detinha no final de 2011. A seguir foi tratado a forma de utilização do recurso, principalmente 

no que tange a utilização nos auxílios a estudantes. O prof. Danilo explanou sobre a prestação de contas e, 

informou sobre a necessidade de atualizar a IN 02/2004PROPESP. Ficou acertado que após discussão com 

a Pro-reitoria de Planejamento e Administração e a Divisão de Finanças será enviado comunicação a todos 

os coordenadores para discussão do tema. A seguir foi realizada a distribuição da cotas de bolsas DS da 

Pro-Reitoria.   A Prof. Rosilene informou s coordenadores que já estão disponibilizadas as cotas de bolsas 

DS da Pro-Reitoria, 3cotas de Doutorado e 12 cotas de Mestrado. Como realizado em anos anteriores, os 

cursos com até cinco(D) e três anos (M) tem preferência no recebimento de pelo menos 1 cota,  e no 

primeiro ano ate 2 cotas. Assim as cotas de Doutorado foram distribuídas para os novos cursos de 

Doutorado em Letras, Química e para Ciências da Saúde, 1 cota cada. As cotas de mestrado ficaram assim 

distribuídas para os cursos de Educação e Engenharia de Computação, que iniciam em 2012, 2 cotas cada, 

para os cursos Gerenciamento Costeiro e Física, que ainda não completaram três anos, 1 cota cada. As 
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outras seis cotas foram distribuídas por sorteio, tendo sido a distribuição de 1 cota para cada um dos 

seguintes programas: Oceanografia Física, Química e Geológica, Gerenciamento Costeiro, Física, 

Engenharia de Computação, Ciências Fisiológicas - Fisiologia Animal Comparada e Educação em 

Ciências: Química da Vida e Saúde. Os Programas de Aqüicultura e Oceanografia Biológica não 

participaram do sorteio pois sues coordenadores informaram não ter aluno para preenchimento da cota. O 

terceiro assunto foi o Edital Pro-equipamentos 2012. A Profa. Rosilene lembrou aos coordenadores que o 

Edital sempre é lançado entre os meses de maio a julho e que os prazos para enviou de proposta 

geralmente são curtos. Assim solicita a todos os coordenadores, que já se organizem, com relação a 

equipamentos que podem ser contemplados por este edital, bem como já inicie o estabelecimento de 

parcerias para a obtenção de equipamentos de maior porte em conjunto. Também informou que 

normalmente o prazo para o empenho do recurso é curto, principalmente quando o edital é lançado em 

julho, nestas situações se solicita a dispensa de licitação para utilização imediata do recurso. Por isso pede 

aos coordenadores que leiam atentamente as informações que são repassadas por e-mail e que obedeçam 

aos prazos que são estipulados para a entrega de documentação na forma solicitada. O quarto assunto foi 

o Edital REUNI de bolsas de Doutorado. A profa. Rosilene informou que após a análise e julgamento pelo 

Comitê assessor e o Comitê Gestor das solicitações de cotas de bolsas de Mestrado e Doutorado, Edital 

08/2011, houve um saldo de 21 bolsas de Doutorado. A PROPESP lançou novo edital para o 

preenchimento destas vagas, sendo que s contemplados neste edital terão um período de bolsa de 11 

meses.  Assuntos gerais: 1) A Profa. Rosilene informou aos coordenadores da necessidade de se 

estabelecer critérios para credenciamento e descredenciamento de docentes nos Programas. Informou que 

este foi um dos pontos mais criticados em recente visita in loco de avaliadores da CAPES ao Programa de 

Engenharia Mecânica, em projeto. Solicitou aos coordenadores que revejam o artigo do regimento geral 

da Pós-graduação que trata do tema e, façam sugestões para a inclusão de critérios que auxiliem os PPGs 

quando da elaboração de suas Normas Internas de Funcionamento.    Nada mais havendo a tratar a reunião 

foi encerrada às onze horas e trinta minutos e, a ata após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene 

Maria Clementin. 
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