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Ata nº 9 do Comitê de Pós-graduação FURG (Novembro de 2013) 
 

No dia oito de novembro de dois mil e treze às 8:30 horas na sala 6106 – Pavilhão 6 no Campus Carreiros, reuniram-

se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Carlos André Veiga Burkert (PPG ECA), 

Antonio Carlos da Rochya Costa (PPG Comp), Alexandre Miranda Garcia (PPG OB), Cleiton R. Teixeira (PPG 

EMec), Jeferson Avila Souza(PPG MC), Carlos James Scaini (PPG CiSau), Susana Maria Valeda da Silva (PPG 

Geo), Leandro S. Bellicanta (PPG PROFMAT), Vanise dos Santos Gomes (PPGEDU), Mara Regina Santos da 

Silva(PPG Enf), Luiz Eduardo Maia Nery (PPGCF:FAC), Juliano Zanette  (PPG BAC), Lucia F. S. de Anello (PPG 

GC), Maria Claudia Crespo Brauner (PPG Dir), Cláudio M. Maekawa (PPG Fis) e Rosilene Maria Clementin 

(DIPOSG). O primeiro assunto seria o Regimento Geral do Mestrado Profissional. A Profa. Rosilene comunicou 

aos membros que iria solicitar a retirado do ponto de pauta, pois como havia ficado acertado na última reunião do 

CPG onde o assunto havia sido discutido, os coordenadores dos MPs deveriam se reunir, discutir e enviar a proposta 

final a DIPOSG para que esta encaminhasse ao CPG. No entanto até o momento da reunião o mesmo não havia sido 

encaminhado para a avaliação. Assim o encaminhamento foi pela retirada do ponto de pauta e a discussão do mesmo 

em reunião futura do CPG. Colocado em votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O segundo 

assunto foi a revisão das normas do estágio docência. A profa. Rosilene iniciou a discussão colocando a  

necessidade de se rever as normas do estágio docência da FURG, pois esta estava em desacordo a portaria da 

CAPES que regulamento o mesmo para os alunos bolsistas. A seguir passou a fazer a leitura da proposta elaborada 

pela DIPOSG, sendo os artigos discutidos individualmente. Os pontos discutidos foram a abrangência das regras, o 

número de créditos, a carga horária semanal, as atividades a serem desenvolvidas e a normatização pelos programas. 

Após discussões foi encaminhado o encaminhamento para aprovação na sua forma final. O encaminhamento foi 

aprovado por unanimidade. Assuntos Gerais: 1) A profa. Rosilene comunicou que o Prof. Ednei em participação no 

FOPROP, levantou a questão de como as Universidades estão encaminhando o idioma da dissertação dos alunos 

convenio PAEC-OEA. Segundo informações obtidas no encontro, as Universidades admitem que a escrita seja em 

inglês, espanhol, italiano e francês, desde que seja precedida por um resumo expandido em português. Os 

coordenadores se manifestaram favoráveis a este modelo. 2) A Profa. Rosilene, informou que a PROPESP quer 

implementar ova metodologia para a análise das propostas de novos Programas de Pós-Graduação. Assim solicitou 

que os coordenadores se disponibilizassem ou sugerissem nomes para participar da Comissão que será instituída para 

este fim. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as dez horas e trinta minutos, a ata após lida e aprovada 

vai assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 
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