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Ata nº 1 do Comitê de Pós-graduação FURG (Janeiro de 2014) 
 
No dia dezessete de janeiro de dois mil e quatorze às 14:00 horas na sala 4105 – Pavilhão 4 no Campus Carreiros, 

reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Leandro Bugoni (PPG BAC), Juraci A. 

César (PPG SP), José S Fontoura (PPG EO), Myriam S. Mellado (PPG ECA), Anderson Lobato (PPG Dir), Débora 

Laurino (PPG ECQVS), Karina S. Machado (PPG Comp), Leandro Bresolin (PPG QTA), Mauro Nicola Povoas (PPG 

Let), Luis N. Sampaio (PPG Aqui), Elisa Fernandes (PPG OQFG), Vanessa H. Caporlingua (PPG EA), Adriano da 

Silva (PPG EQ), Jeferson Avila Souza(PPG MC), Carlos James Scaini (PPG CiSau), Jussara Mantelli (PPG Geo), 

Eliane Cappelletto (PPG MPEF), Leandro S. Bellicanta (PPG PROFMAT), Gabriela Medeiros Nogueira (PPGEDU), 

Mara Regina Santos da Silva(PPG Enf), Luiz Eduardo Maia Nery (PPGCF:FAC), Lucia F. S. de Anello (PPG GC), 

Cláudio M. Maekawa (PPG Fis), Gionara Tauchen (DIPOSG) e Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O primeiro 

assunto foi a solicitação  da Profa. Rosilene para a inclusão de ponto de pauta, correspondente a alteração curricular no 

curso de Mestrado Profissional em História. Colocado em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. O 

segundo assunto foi a alteração curricular no curso de Mestrado Profissional em História. A profa. Rosilene informou 

que a Profa. Julia encaminhou processo solicitando a criação de diversas disciplinas para o Programa. Ressaltou no 

entanto, que após análise comprovou que diversas dessas disciplinas já foram criadas para o Mestrado Profissional em 

Ensino de História – em rede e que poderiam ser aproveitadas, fazendo-se apenas a inclusão no QSL. Assim a Profa. 

encaminhou que seja aprovada a alteração curricular, condicionada a consulta a Profa. Julia da necessidade de criação 

de todas as disciplinas ou se pode ser feita apenas a inclusão no QSL de algumas disciplinas já existentes no MPEH, 

ficando no aguardo da confirmação da Profa. Júlia. Colocado em votação, o encaminhamento foi aprovado por 

unanimidade. O terceiro assunto foi a Avaliação Trienal. A Profa. Rosilene passou a palavra a Profa. Gionara, que 

apresentou o levantamento feito pela DIPOSG com base nas fichas de avaliação disponibilizadas pela CAPES. Neste 

levantamento, foi verificado que vários apontamentos feitos pelos Comitês de área já haviam sido levantados junto aos 

coordenadores, mostrando a importância de se realizar uma revisão dos dados do Coleta antes do envio. Observou-se 

também que um dos problemas ainda recorrentes é a associação de docentes com linhas de pesquisa e publicação com 

discente. De um modo geral, o resultado da Trienal foi favorável para os programas, mas levantou os pontos de atenção 

que devem ser considerados para a próxima trienal. O quarto assunto foi a Coleta de dados referente ao ano Base 2013. 

A Profa. Gionara apresentou aos coordenadores o documento que contem as Orientações para o preenchimento dos 

relatórios anuais (Coleta CAPES). Salientou a importância de  se revisar todos os textos e rever todos os dados que são 

carregados no sistema de Coletas passados. Estes relatórios são fundamentais para expressar a organização do programa 

e sua capacidade de formação, sendo que a ausência de informações relevantes ou de erros no preenchimento do 

aplicativo pode prejudicar a avaliação. Apesar de este ano o preenchimento ser numa nova plataforma (SUCUPIRA) o 

conteúdo da avaliação não deve ser alterado. A profa. Gionara também informou que existem movimentos para que a 

avaliação passe a ser de 3, 4 ou 5 anos dependendo do conceito do Programa. Assuntos Gerais: 1) A profa. Rosilene 

comunicou aumentou a procura pelo Programa PDSE. Assim solicitou aos coordenadores que façam um levantamento 

de cotas que serão utilizadas pelos Programas em 2014 e, que os programas que não forem utilizar, encaminhem 

comunicação a DIPOSG com a liberação das cotas, para que esta possa redistribuir entre os Programas que 

apresentarem demanda maior que as cotas iniciais disponibilizadas pela CAPES. 2) A Profa. Rosilene solicitou, dentro  

da nova metodologia de análise das propostas de novos Programas de Pós-Graduação da PROPESP a indicação de 

nomes para a Comissão  que irá acompanhar e analisar as novas propostas. Foram sugeridos os seguintes nomes: Prof. 

Luiz Eduardo Maya Nery, Prof. Leandro Bugoni, Prof. Leandro Bresolin e Profa. Gionara Tauchen. Ainda estender o 

convite para o Prof. Paulo Abreu e a Profa. Eliana B. Furlong. 3) A Profa. Rosilene comunicou que estará encaminhado 

as Normas do estágio docência aprovado na reunião anterior, para a revisão geral no texto e encaminhamento ao 
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COEPEA. 4) A Profa. Rosilene lembrou que o Regimento Geral para os MP estava pendente e solicitou que até o dia 

30/01 estas sejam encaminhadas a DIPOSG para análise e encaminhamento para a próxima reunião do CPG. 5) A Profa. 

Rosilene solicitou que as coordenações tenham maior cuidado no momento de repassar informações para o Relatório de 

Gestão, pois estas estão sendo encaminhadas de forma discordantes ao que se encontra no sistemas. 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. 

 

 

               Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 

                 Presidente 

 


