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Ata nº 2 do Comitê de Pós-graduação FURG (Março de 2014) 
 
No dia quatorze de março de dois mil e quatorze às 14:00 horas na sala Lagoas – CIDEC Sul no Campus Carreiros, reuniram-se os 

seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Cleiton R. Teixeira (PPG EM), Luiz Felipe C Dumont (PPG OB), 

Gibran da Silva Teixeira (PPG EcApl), Myriam S. Mellado (PPG ECA), Anderson Lobato (PPG DJS), Maria do Carmo Galiazzi 

(PPG ECQVS), Antonio Carlos da Rocha Costa (PPG Comp), Leandro Bresolin (PPG QTA), Luis N. Sampaio (PPG Aqui), Elisa 

H. Fernandes (PPG OQFG), Claudia a Silva Cousin (PPG EA), Jeferson Avila Souza(PPG MC), Andréa Von Groll (PPG CiSau), 

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), Julia S. Matos (PPG H) e 

Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O primeiro assunto foi a alteração do Regimento Geral da Pós-Graduação. A Profa. 

Rosilene colocou que os coordenadores dos MP ao analisarem a proposta de regimento que estava sendo construída para os MP, 

acharam que seria melhor inserir um capítulo referente aos MPs e encaminhou a proposta a DIPOSG. A profa. Rosilene encaminhou 

a proposta de regimento aos membros de CPG para que se posicionassem quanto a alteração proposta. Não houve nenhuma 

oposição, assim a proposta foi encaminhada para a reunião da CPG. A seguir a profa. Rosilene passou a fazer a leitura do capitulo 

que deveria ser incluído. A única ressalva foi em relação ao trancamento de matrícula, que estava especificado apenas para o MP. 

Foi consenso que incluísse um artigo referente a trancamento mas que fosse válido para todos os PPGs. Assim foi incluído o Art. 15 

referente ao trancamento e o capítulo VII referente ao Mestrado Profissional. Ao final da leitura e não havendo mais discussão, a 

alteração no Regimento Geral da Pós-Graduação foi colocada em votação. A alteração proposta foi aprovada por unanimidade. 

Assuntos Gerais: 1) Banco de Teses. A profa. Rosilene comunicou que a FURG faz parte do Banco Nacional de Teses/Dissertações 

e que a servidora Vânia da Costa Machado fez uma  apresentação na PROPESP mostrando o programa e informou que o envio de 

teses/dissertações pelos Programas não está regular. Assim o Prof. Ednei solicitou que fosse feita a apresentação do Banco de Teses 

e Dissertações aos Coordenadores. A seguir a servidora da Biblioteca, Vânia passou a apresentar o levantamento da Biblioteca e 

expor o programa da BDTD. Ao final alguns coordenadores expuseram suas dúvidas em relação ao sistema, tendo sido esclarecidas 

pela Vânia. 2) O Prof. Ednei apresentou aos coordenadores o Programa Les Doctoriales. Informou que a FURG aderiu ao Programa 

que deverá selecionar doutorandos de todas as áreas para participar de uma semana de imersão com outros estudantes de outras 

universidades para desenvolver o empreendedorismo. 3) A Profa. Rosilene informou que o Prof. Ednei sugeriu que todos os cursos 

colocassem durante o processo seletivo, um dia para a apresentação do Regimento da Pós-Graduação e das Normas de 

funcionamento dos cursos. Sendo a apresentação das normas, um item do edital, inviabilizaria qualquer contestação de alunos 

alegando desconhecimento das normas da Pós-Graduação. 4) A Profa. Rosilene lembrou a todos que também devem ser 

preenchidos a ementa e plano de ensino no sistemas. 5) A Profa. Rosilene lembrou aos coordenadores dos prazos de envio de 

documentação a FAPERGS referentes aos Editais 13 e 14. 6) A Profa Rosilene leu as normas para a distribuição das cotas de bolsas 

da Pró-Reitoria e a seguir passou a fazer a distribuição. As 05 cotas de doutorado foram para os cursos: Química Tecnológica e 

Ambiental, Ciências Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada, Letras, Ciências da Saúde e Biologia de Ambientes Aquáticos 

Continentais. As 20 cotas de Mestrado foram distribuídas da forma como segue: Ciências da Saúde(1), Educação(2), 

Enfermagem(1), Engenharia Mecânica(2), Engenharia Química(1), Gerenciamento Costeiro(1), Ciências Fisiológicas(1), 

Modelagem Computacional(1), Oceanografia Física Química e Geológica(1), Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais(1), 

Computação(1), Educação em Ciências(1), Letras(1), Engenharia Oceânica(1), Saúde Pública(2), Direito(2). A Profa. Rosilene  

lembrou que se não forem encaminhados os formulários até o dia 17/03/2014 as cotas serão redistribuídas pela Pró-reitoria. Nada 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos, a ata após lida e aprovada vai assinada por mim 

Rosilene Maria Clementin. 
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