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Ata nº 5 do Comitê de Pós-graduação FURG (Agosto de 2012) 
 
 

No dia dez de agosto de dois mil e doze às 14 horas na sala 4102 – Pavilhão 4 no Campus Carreiros, 

reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Cleber Palma Silva  (PPG 

BAC), Eduardo Secchi (PPG OB), Leandro S. Bellicanta (PPG PROFMAT), Jose M. Montserrat 

(PPGCF:FAC), Mario R. C. Figueiredo (PPG AQUICULTURA), Gionara Tauchen (PPG Edu), Milton L. 

Asmus (PPGGC), Silvana S. C. Santos (PPG Enf), Leonardo Emmendorfer (PPG MC), Julia Silveira 

Matos (PPG His), Jose Antonio S. Fontoura (PPG EO), Mauro Nicola Póvoas (PPG Letras), Luiz A. A. 

Pinto (PPG ECA), Fabio Andrei Duarte (PPG QTA), Elisabeth B. Schmidt (PPGEA), Karina S. Machado 

(PPG Comp). Solismar Fraga Martins (PPGGEO), Cláudio M. Maekawa (PPG Fis), Cleiton R. Teixeira 

(PPG Eng Mec), Paula R. C. Ribeiro (PPG EC), Danilo Giroldo (PROPESP), Ednei G. Primeil (Comitê 

Científico) e Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O primeiro assunto foi a alteração curricular no 

Programa de Pós-Graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais solicitada pelo Prof. 

Leandro Bugoni. Foram solicitadas as seguintes alterações: a) Exclusão da disciplina T.E. Estatística 

Experimental (01055P); b) Exclusão da disciplina T.E. Estatística Multivariada (01056P); c) Inclusão no 

QSL do curso a disciplina Estatística Experimental , cód. 01053P, d) Inclusão no QSL do curso a 

disciplina Estatística Multivariada , cód. 01054P,  e) alterar o caráter da disciplina Ecossistemas Aquáticos 

Continentais, Cód 15020P de obrigatório para optativa, mantendo as demais características; e) alterar o 

número de créditos total para obtenção do diploma de mestre para 41 créditos, retroativo ao primeiro 

semestre de 2011 constante no novo regimento interno do curso aprovado pelo Instituto. Após 

comentários a  proposta de alteração curricular no curso de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais foi colocada a votação e foi aprovada por unanimidade. O 

segundo assunto foi a apresentação da proposta da Pro-Reitoria para o edital CT-Infra 2013. O Prof. 

Danilo iniciou fazendo a apresentação da avaliação do projeto da FURG enviado em 2012. A seguir 

apresentou os percentuais aprovados para cada sub-grupo: G1 52%, G2 55,3%, G3 não foi analisado por 

um erro de envio de documentação, G4 72,1% e G5 100%. O projeto enviado no G5 foi Institucional, 

visto que o grupo das humanidades não conseguiu construir uma proposta. Para este ano o Prof. Danilo 

colocou que como a proposta no formato em que foi enviada nos dois últimos anos esta tendo êxito no 

recebimento dos recursos, para a proposta de 2012 a Pro-reitoria propõe manter o mesmo formato de 

projeto. Os seguintes itens que devem receber atenção na proposta e que foram detectado em 2011, a) 

pulverização de itens, b) conferencia de documentação, c) montagem previa dos GTs, d) Impactos de 

forma genérica sem mensuração possível, e) apresentar indicadores.  A sistemática para 2012 ficou: 1) 

apresentação da proposta ao CPG. 2) Apresentação das demandas pelos PPgs: 1.000.000,00 por PPG em 

prioridade 1 com itens acima de 150.000,00; 1.500.000,00 por PPG em prioridade 2 com itens ordenados 

por prioridade, demandas comum de PPGs em áreas afins (2PPGs = 2;000.000,00), optar por obra ou 

equipamentos; 3) Comitê cientifico analisa as demandas e propõe a composição dos subprojetos; 4) CPG 

valida e estrutura os GTs. As datas de todas as fases ficou estabelecida da seguinte forma: Fase 1 – até 
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28/09 apresentação das demandas pelos PPGs; Fase 2 – até 12/10 análise das demandas e montagem dos 

subprojetos, até 19/10 validação pelo CPG, montagem dos GTs e indicação de representantes dos PPgs 

para os GTs, Fase 3 – até 07/12 redação dos subprojetos, até 14/10 análise pelo comitê cientifico e 

adequações, até 21/12 conclusão pelos GTs e envio a PROPESP, Fase 4 – elaboração da proposta 

institucional. Após discussões a Profa. encaminhou a aprovação do formato da proposta Institucional e do 

calendário para as etapas O encaminhamento foi aprovado por unanimidade.  Assuntos gerais: A Profa. 

Rosilene abriu para assuntos gerais, para o qual não houve nenhuma inscrição. Nada mais havendo a tratar 

a reunião foi encerrada às quinze horas e dez minutos e, a ata após lida e aprovada vai assinada por mim 

Rosilene Maria Clementin. 
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