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Ata nº 8 do Comitê de Pós-graduação FURG (Outubro de 2013) 
 

No dia dezoito de outubro de dois mil e treze às 14:00 horas na sala 3103 – Pavilhão 3 no Campus Carreiros, 

reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Vanise dos Santos Gomes (PPGEDU), 

José Luis G. Fornos (PPG Let), Cleiton R. Teixeira (PPG EMec), Osmar O Moller Jr. (PPGOFQG), Vanessa Carratu 

Gervini (PPG QTA), Adriana Senna (PPGH), Vilásia Martins ( PPG ECA), Cláudio M. Maekawa (PPG Fis), 

Adriano da Silva (PPGEQ), Carlos James Scaini (PPG CiSau),  Karina S. Machado (PPG Comp), Paulo C. Abreu 

(PPG Aqui), Solismar Fraga Martins (PPG Geo), Leandro S. Bellicanta (PPG PROFMAT), Mara Regina Santos da 

Silva(PPG Enf), Milton L. P. de Lima (PPG EO), Luiz Eduardo Maia Nery (PPGCF:FAC), Jeferson Avila 

Souza(PPG MC), Leandro Bugoni  (PPG BAC),Ana Muccillo-Baisch (DIPESQ), Ednei Gilberto Primel(PROPESP), 

Fabiana Lorea Paganini Stein  e Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O primeiro assunto foi CT-Infra 2014. O 

prof. Ednei fez uma breve introdução da proposta encaminhada em 2013 e convidou o Prof. Carlos Prentice, que 

participou do comitê de avaliação da FINEP, a apresentar o parecer recebido pela FURG. Após a apresentação, o 

Prof Ednei passou a apresentar a nova proposta discutida e aprovada no Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

A nova proposta é composta por cinco subprojetos: 1) Manutenção dos Laboratórios de Pesquisa, 2) Novos Campi, 

3) Sustentabilidade Ambiental, 4) Sustentabilidade Social e 5) Sustentabilidade Tecnológica e Econômica.  Após a 

apresentação se manifestaram os Prof. Paulo Abreu, Cláudio, Osmar, Luiz Eduardo. A discussão levantou que para a 

proposta de 2014, este novo modelo não seria discutido e divulgado apropriadamente o que dificultaria a confecção 

de uma proposta. Foi levantada a possibilidade de se reapresentar os subprojetos que possuíam mérito, porem não 

foram aprovados em 2013 e que se encontram sob recurso. Outro ponto levantado é que os grupos de pesquisa da 

FURG não têm interação e não conhecem o que é desenvolvido. Assim foi proposto que se organize um Fórum dos 

Programas de Pós-Graduação para Janeiro ou Fevereiro, convidando todos os docentes dos programas para que 

possam apresentar os seus projetos de pesquisa para conhecimento de todos e que destes contatos surjam nova 

interações. Este Fórum seria aberto a todos os docentes pesquisadores. Após discussões foi feito o seguinte 

encaminhamento: aprovar o novo modelo do CT-Infra, considerando que se tenha o suprojeto de manutenção e 

novos Campi e, que os subprojetos que não foram aprovados em 2013 sejam inseridos na nova temática incluindo 

novos programas de Pós-Graduação. O encaminhamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 

segundo assunto foi a criação do curso de Mestrado Profissional em Ensino de História em Rede. A Profa. Rosilene 

informou ao coordenadores que a Coordenação do MP em História recebeu o convite da UFRJ para participar do MP 

em Rede e que esta participação havia sido aprovada pela PROPESP e Reitoria. A proposta então foi encaminhada a 

CAPES pela UFRJ na APCN de 2013 e, o curso foi aprovado, necessitando assim a aprovação formal dentro da 

Instituição. A Profa. Adriana Senna, apresentou os curso aos demais coordenadores. Após esclarecimentos foi 

proposto o seguinte encaminhamento para votação: aprovar a criação do Curso de Mestrado profissional em Ensino 

de História, condicionando o envio ao COEPEA a complementação da documentação no processo. O 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as dezeseis 

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