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Ata nº 7 do Comitê de Pós-graduação FURG (Agosto de 2013) 
 

 
No dia trinta de agosto de dois mil e treze às 8:00 horas na sala 1202 – Pavilhão 1 no Campus Carreiros, 

reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Mairim L. Piva (PPG Let), 

Jussara Mantelli (PPG Geo), Vanessa H. Caporlingua (PPG EA), Myriam Sallas Mellado ( PPG ECA), 

Julia Matos (PPG His), Jeferson Avila Souza(PPG MC), Debora Laurino (PPG EC), Leandro Bugoni  

(PPG BAC), Jose S. Fontoura (PPG EO), Kleber Bianchi (PPG EMec), Leandro S. Bellicanta (PPG 

PROFMAT), Juliana Z. Sandrini (PPGCF:FAC), Luis A. Sampaio (PPG Aquicultura), Mara Regina Santos 

da Silva(PPG Enf), Vanessa Carratu Gervini (PPG QTA), Fabricio Santana (PPGEQ),Carlos James Scaini 

(PPG CiSau), Cláudio M. Maekawa (PPG Fis), Eliane Capelleto (MNPEF), Gionara Tauchen (PROPESP) 

e Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O primeiro assunto a discussão do Regimento Geral do Mestrado 

Profissional.  A Profa. Rosilene iniciou o assunto ressaltando a importância de se ter um regimento que 

tratasse exclusiva dos Mestrados Profissionais, em face das características distintas que estes possuem em 

relação aos Programas acadêmicos. A Profa. Eliane se manifestou dizendo que não achava necessário um 

regimento especifico, mas que os pontos onde este diverge do acadêmico poderiam ser incorporados ao 

regimento geral. Também colocou que acreditava que um regimento diferenciado poderia desqualificar os 

cursos profissionais. A Profa. Rosilene argumentou que não via desta forma, que o regimento próprio na 

realidade qualificaria estes cursos. A Profa. Julia concordou com esta colocação, achando necessária a 

regulamentação em um regimento próprio. Os demais coordenadores também concordaram com esta 

colocação, assim os artigos da proposta de regimento Geral do Mestrado Profissional passou a ser 

discutido. Após 4 horas de discussão, não foi vencido todo o regimento, assim a Profa. Rosilene propôs 

encerrar a reunião, com o seguinte encaminhamento: que os coordenadores dos Mestrados Profissionais 

terminassem de revisar o regimento e encaminhassem o documento final a PROPESP para que nova 

reunião possa ser agendada e finalizar o regimento. Também encaminhou por deixar o segundo ponto de 

pauta, normas para o estágio docência, para ser discutido na próxima reunião. Em não se tendo nenhuma 

manifestação contraria, o encaminhamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às doze horas e quinze minutos, a ata após lida e aprovada vai 

assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 
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