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Ata nº 6 do Comitê de Pós-graduação FURG (Junho de 2013) 
 
 

No dia treze de Junho de dois mil e treze às 13:30 horas na sala 1204 – Pavilhão 1 no Campus Carreiros, 

reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Carlos Andre V. Burkert ( 

PPG ECA), Cleiton Rodrigues Teixierra(PPG EM), Jeferson Avila Souza(PPG MC), Antonio Carlos da 

Rocha Costa (PPG EC), Leandro Bugoni  (PPG BAC), Adriana Leonhardt (PPG OFQG), Alexandre M. 

Garcia (PPG OB), Claudia da Silva Cousin (PPG EA), Leandro S. Bellicanta (PPG PROFMAT), Luiz 

Eduardo Maia Nery (PPGCF:FAC), Paulo Cesar Abreu (PPG Aquicultura), Mara Regina Santos da 

Silva(PPG Enf), Leandro Bresolin (PPG QTA), Adriano da Silva (PPGEQ),Carlos James Scaini (PPG 

CiSau), Cláudio M. Maekawa (PPG Fis), Felipe Dumont(PPG OB), Gionara Tauchen (PROPESP) e 

Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O primeiro assunto foi a apresentação das demandas dos  

Programas ao edital Pro-Equipamentos 2013.  A Profa. Rosilene informou a todsos que como havia sido 

acordado na reunião, todos os coordenadores que tivesse demandas, as apresentariam e depois se 

necessário se discutiria o que entraria ou não na proposta Institucional. O primeiro coordenador a 

apresentar foi o Prof. Felipe. Ele informou que seria uma proposta conjunta entre os PPGs de OB e OFQG 

e que o equipamento solicitado era um Perfililador vertical de temperatura e salinidade (Roseta) no valor 

de R$ 91.200,00. A seguir apresentou as especificidades do equipamento e a necessidade do mesmo.  

O segundo coordenador a apresentar foi o Prof. Cleiton. Ele informou que a proposta é apenas do PPG em 

EngMec e que os equipamentos solicitados eram em ordem de prioridade, uma Câmara Cíclica de 

Corrosão no valor de R$ 43.700,00 e em segunda prioridade um Forno Mufla com atmosfera controlada, 

no valor de R$ 12.900,00. A seguir apresentou as especificidades dos equipamentos e a necessidade dos 

mesmos. O terceiro coordenador a apresentar foi o Prof. Rocha. Ele informou que seria uma proposta 

conjunta entre os PPGs de MC e Eng. de Comp. e que os equipamentos solicitados eram em ordem de 

prioridade, um Braço Mecânico, no valor de R$ 36.000,00 e em segunda prioridade um Equipamento BCI 

– Braim Computer Interface, no valor de R$ 69.900,00. A seguir apresentou as especificidades dos 

equipamentos e a necessidade dos mesmos. O quarto coordenador a apresentar foi o Prof. Paulo. Ele 

informou que a proposta é apenas do PPG em Aqui. e que os equipamentos solicitados eram em ordem de 

prioridade, uma Micrótomo Rotativo no valor de R$ 44.000,00 e em segunda prioridade um Aquecedor 

para grande volumes de água,  que poderia se elétrico no valor de R$ 25.000,00 ou por biomassa no valor 

de R$ 33.978,00. A seguir apresentou as especificidades dos equipamentos e a necessidade dos mesmos. 

O quinto coordenador a apresentar foi o Prof. André. Ele informou que a proposta é apenas do PPG em 

ECA e que os equipamentos solicitados eram em ordem de prioridade, um Liofilizador de bancada, no 

valor de R$ 37.400,00 e em segunda prioridade um Analisador de atividade de água, no valor de R$ 

20.500,00. A seguir apresentou as especificidades dos equipamentos e a necessidade dos mesmos. 

A sexta apresentação foi da Profa. Mara pelo PPG Enf. Os equipamentos solicitados eram em ordem de 

prioridade, um Manequim modelo Resuscianne Simulator, no valor de R$ 40.110,00 e em segunda 

prioridade um Monitor multiparâmetros de sinais vitais BMS, no valor de R$ 11.710,00. A seguir 
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apresentou as especificidades dos equipamentos e a necessidade dos mesmos. O sétimo coordenador a 

apresentar foi o Prof. Fontoura pelo PPG em EngOc e os equipamentos solicitados eram em ordem de 

prioridade, um Marégrafo do tipo rls (radar level sensor), no valor de R$ 31.131,00 e em segunda 

prioridade um Estação de serviço, no valor de R$ 24.710,00. A seguir apresentou as especificidades dos 

equipamentos e a necessidade dos mesmos. O oitavo coordenador a apresentar foi o Prof. Adriano pelo 

PPG em EngQuim e os equipamentos solicitados eram em ordem de prioridade, um Cromatógrafo 

Gasoso, no valor de R$ 45.120,00 e em segunda prioridade uma Unidade de multipropósito de leito 

fluidizado e de jorro, no valor de R$ 30.000,00. A seguir apresentou as especificidades dos equipamentos 

e a necessidade dos mesmos. O nono coordenador a apresentar foi o Prof. Luiz Eduardo pelo PPG em 

CF:FAC e os equipamentos solicitados eram em ordem de prioridade, um Respirometro de animais 

terrestres, no valor de R$ 53.118,00, em segunda prioridade uma Ultrafreezer, no valor de R$ 33.000,00 e 

em terceira prioridade um sistema para análise de oxigênio dissolvido no valor de R$ 29.556,00. A seguir 

apresentou as especificidades dos equipamentos e a necessidade dos mesmos. O décimo coordenador a 

apresentar foi o Prof. Leandro pelo PPG em QTA e os equipamentos solicitados eram em ordem de 

prioridade, um Multievaporador, no valor de R$ 34.000,00, em segunda prioridade uma Máquina de gelo 

em escamas, no valor de R$ 15.000,00 e em terceira prioridade um Forno de vidro no valor de R$ 

9.000,00. A seguir apresentou as especificidades dos equipamentos e a necessidade dos mesmos. O 

décimo primeiro coordenador a apresentar foi o Prof. Claudio pelo PPG em Fis e os equipamentos 

solicitados foram em ordem de prioridade, um Microscópio estéreo, no valor de R$ 24.380,00 e um 

Espectrômetro ótico no valor de R$ 22.785,00, em segunda prioridade um Amplificador Lock-in, no valor 

de R$ 15.002,00. A seguir apresentou as especificidades dos equipamentos e a necessidade dos mesmos. 

O décimo segundo coordenador a apresentar foi o Prof. Scaini pelo PPG em CiSau e os equipamentos 

solicitados foram em ordem de prioridade, uma Centrífuga Refrigerada, no valor de R$ 39.204,50 e, em 

segunda prioridade uma Leitora Automática de Microplacas, no valor de R$ 28.651,00. A seguir 

apresentou as especificidades dos equipamentos e a necessidade dos mesmos. O décimo terceiro 

coordenador a apresentar foi o Prof. Bugoni pelo PPG em BAC e o equipamento solicitado foi um 

Espectrofluorímetro, no valor de R$ 53.000,00. A seguir apresentou as especificidades do equipamento e 

a necessidade do mesmo. Após a apresentação o Prof. Luiz Eduardo propôs ao Prof. Bugoni que os dois 

PPGs unissem suas proposta e encaminhassem um único sub-projeto. A sugestão foi aceita pelo Prof. 

Bugoni. O Prof. Leandro Belicanta também apresentou a demanda de um projetor. No entanto este item 

não é financiável. A Profa. Rosilene se dispôs a conversar com o sr. Mozart, Pro-Reitor de Planejamento, 

para que esta demanda fosse atendida pela Universidade. Após a apresentação, a Profa. Rosilene 

apresentou o total da demanda obedecendo as prioridades apresentadas. Os itens em prioridade um, não 

atingiram o valor total da proposta da FURG. Assim foi considerado as demais prioridades. O total da 

demanda considerando todas as prioridades ficou em R$ 920.077,50 quase no teto possível para a 

Universidade. A profa. Rosilene encaminhou, que como todos os programas que tinham demandas 

estavam presentes, os coordenadores aprovassem o envio da proposta considerando todas as demandas 

apresentadas. Em não se tendo nenhuma manifestação contraria, o encaminhamento foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a reunião, a Profa. Rosilene lembrou aos 

coordenadores que em vista do fechamento da proposta, a reunião programada para o dia 19/07 estava 

cancelada. Também lembrou aos coordenadores, que o prazo para o envio dos subprojetos e  a DIPOSG 

era no dia 28/06.  Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às quinze horas e trinta minutos, a 

ata após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 

 

 

               Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 

                 Presidente 

 


