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Ata nº 2 do Comitê de Pós-graduação FURG (Fevereiro de 2013) 
 
 

No dia quatorze de fevereiro de dois mil e treze às 13:30 horas na sala 3105 – Pavilhão 3 no Campus 

Carreiros, reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Cleiton Rodrigues 

Teixeira (PPG Eng. Mec.), Carlos Jaime Scaini (PPG CiSau), Leandro S. Bellicanta (PPG PROFMAT), 

Marta Marques de Souza (PPGCF:FAC), Paulo C. Abreu (PPG AQUICULTURA), Paula Costa Ribeiro 

(PPG Edu/Ed Cienc.), Jose Antonio S. Fontoura (PPG EO), Mauro Nicola Póvoas (PPG Letras), Vanessa 

H. Caporlingua (PPGEA), Karina S. Machado (PPG Comp), Solismar Fraga Martins (PPGGEO), Cláudio 

M. Maekawa (PPG Fis), Mara Regina Santos da Silva  (PPGF Enf), Leandro Bugoni (PPG BAC), Ednei 

Gilberto Primel (PROPESP), Gionara Tauchen(CAP/DIPOSG), Ana L. Muccillo-Baisch (DIPESQ) e 

Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O primeiro assunto foi a solicitação de Adesão a participação 

como pólo no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – MNPEF. A Profa. Rosilene fez uma 

breve introdução de como se encontra o processo de adesão ao MNPEF e a seguir o Prof. Luiz Fernando 

Mackedanz, responsável pela proposta na FURG, fez a apresentação do curso. Primeiramente fez um 

histórico do MP em Física e a seguir passou a descrever os objetivos do curso, seleção dos pólos, estrutura 

curricular, organização, disciplinas, linhas de pesquisa e corpo docente. Após a apresentação o Prof. 

Mackedanz e a Profa. Eliane Cappelletto foram argüidos pelos membros do CPG. Não havendo mais 

manifestações foi feito o seguinte encaminhamento para o CPG: aprovação da participação da FURG 

como pólo no MNPEF, participação dos docentes constantes do processo 23116.000779/2013-94 

encaminhado a PORPESP, bem como a criação do MNPEF na FURG quando da aprovação na CAPES/ 

CTC. Colocado em votação o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O segundo assunto foi a 

apresentação do Relatório de acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação na avaliação trienal 

2010. A Profa. Gionara, nova Coordenadora de acompanhamento de Programas da Propesp, apresentou o 

levantamento de informações coletadas nas fichas de avaliação disponíveis no site da CAPES. O 

levantamento apresentou a situação dos cursos de Pós-Graduação da FURG, considerando as cinco 

dimensões que são avaliados pela CAPES. O estudo mostrou os pontos de atenção que devem ser 

considerados para o preenchimento do COLETA 2013, visando a melhoria dos conceitos dos cursos, 

principalmente aqueles que se encontram a mais de duas avaliações sem alteração do conceito. Após a 

apresentação houve discussão dos principais pontos levantados durante o estudo. A Profa. Gionara ira 

auxiliar os Programas no preenchimento do Coleta 2013. Visando a qualificação das informações 

prestadas, o Coleta devera ser encaminhado a PROPESP até o dia 15 de abril, para que se possa fazer a 

leitura das informações que estão sendo prestadas. Todos os coordenadores aprovaram os novos 

procedimentos propostos pela Pro-Reitoria. O terceiro assunto foi  a Distribuição das cotas DS da pro-

reitoria para os PPGs. A Profa. Rosilene informou que devido a problemas com as cotas REUNI, apenas 

os cursos que estão iniciando as suas atividades em 2013 e os que iniciaram em 2012, receberiam as cotas 

da pro-reitoria, seguindo o seguinte critério: para o mestrado - duas cotas para os cursos novos e uma cota 

para os cursos com 1 ano de funcionamento; para o Doutorado – 1 cota para cada curso com ate 5 anos de 
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funcionamento. Assim as cotas ficaram distribuídas da seguinte forma: Mestrado – Engenharia Química 

(2), Engenharia Mecânica (2), Educação (1) e Computação (1); Doutorado – Química (1), Letras (1), 

Ciências da Saúde (1) e Enfermagem (1). Os membros do CPG aprovaram por unanimidade a distribuição. 

Assuntos gerais: (1) A Profa. Rosilene informou que seta sendo analisado a hora/aula da pós-graduação. 

(2) A Profa. Rosilene lembrou a todos os coordenadores sobre o Programa PDSE e os procedimentos que 

devem ser adotados para a solicitação e indicação de bolsista. (3) A Profa. Rosilene pediu aos 

coordenadores que façam levantamento da utilização de suas cotas DS para que não se tenham cotas vagas 

que possam ser redistribuídas pela CAPES. (4) A profa. Rosilene informou sobre os problemas ocorridos 

com o REUNI e comunicou que uma reunião com a Direção de Bolsas da CAPES foi agendada para o 

inicio do próximo mês. Após as informações apresentadas pela Profa. Rosilene não houve mais nenhuma 

inscrição para assuntos gerias. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às dezesseis horas e 

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