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Ata nº 4 do Comitê de Pós-graduação FURG (Abril de 2014) 
 
No dia vinte e cinco de abril de dois mil e quatorze às 14:00 horas na sala Ilhas – CIDEC no Campus Carreiros, 

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

Nicola Povoas (PPG Let), Solismar Fraga Martins (PPG Geo), Paulo Lessa Pinto  (PPG EcApl), Julia Silveira Matos 

(PPG His),  Eliane Cappelletto (MNPEF), Cinthya M Meneghetti (PROFMAT), Juraci A. César (PPG SP), José S 

Fontoura (PPG EO), Luiz Antonio de Almeida Pinto (PPG ECA), Anderson Lobato (PPG DJS), Leonardo 

Emmendorfer (PPG Comp), Sabrina Madruga Nobre (PPG QTA), Elisa Ferandes (PPG OQFG), Adriano da Silva (PPG 

EQ), Jeferson Avila SouzaL(PPG MC), Carla Vitola Gonçalves (PPG CiSau), Marta Marques de Souza (PPGCF:FAC), 

Carlos R Tagliani (PPG GC), Cláudio Maekawa (PPG Fis), Kelber Eduardo Bianchi (PPG EM) e Rosilene Maria 

Clementin (DIPOSG). O primeiro assunto foi a solicitação da Profa. Rosilene para a inversão de um ponto. Solicitou 

que a apresentação da proposta do PPG em Engenharia Agroindustrial fosse realizada primeiro, devido a necessidade de 

deslocamento do Prof. Adriano para Santo Antonio da Patrulha. A solicitação foi colocada em votação e aprovada por 

unanimidade. O segundo assunto foi a apreciação da proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Agroindustrial, nível mestrado, apresentada pelo Profa. Adriano da Silva. Este expôs os aspectos 

que justificam a criação do curso, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência lógica. 

Após os comentários e discussão em relação formação docente, disciplinas, diferencial do curso, publico alvo 

e  produção qualificada a proposta de criação do Programa de Pós-Graduação Engenharia Agroindustrial foi 

aprovada por unanimidade. O  terceiro assunto foi a apreciação da proposta de criação do Programa de Pós-

Graduação em Administração, nível mestrado, apresentada pelo Prof. Guilherme Lunardi. Este expôs os 

aspectos que justificam a criação do curso, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de 

seqüência lógica relacionando com o curso de mestrado. Comentou também os principais pontos abordados 

pelo Comitê de área na avaliação da proposta enviada em 2011 e o que se foi feito para corrigir os pontos 

destacados. Após os comentários em relação as linhas de pesquisa, número de docentes e publicações, a 

proposta de criação do curso do Programa de Pós-Graduação em Administração foi colocada a votação e foi 

aprovada por unanimidade. O quarto assunto  foi a apreciação da proposta de criação do Programa de Pós-

Graduação em Matemática apresentada pelo Prof. Adriano de Cezaro. O prof. Adriano expôs os aspectos que 

justificam a criação do curso, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência lógica. 

Comentou também os principais pontos abordados pelo Comitê de área na avaliação da proposta enviada em 

2013 e o que se foi feito para corrigir os pontos destacados. Após os comentários em relação as linhas de 

pesquisa, número de disciplinas obrigatórias de os alunos cursarem bem como particularidades quanto a 

publicações da área e sugestões por parte dos membros do Comitê, a proposta de criação do Programa de Pós-

Graduação em Matemática, nível Mestrado foi colocada a votação e foi aprovada por unanimidade. O quinto 

assunto foi a apreciação da proposta de criação do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Modelagem Computacional apresentada pelo Prof. Jéferson Avila. Este expôs os aspectos que justificam a 

criação do curso, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência lógica relacionando com 

o curso de mestrado. Após os comentários em relação às linhas de pesquisa, numero de docentes, relação 

docente/discente e publicações, a proposta de criação do curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação 

em Modelagem Computacional foi colocada a votação e foi aprovada por unanimidade. O sexto assunto foi a 

apreciação da proposta de criação do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da 
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Computação apresentada pelo Prof. Leonardo Emmenorfer. Este expôs os aspectos que justificam a criação do 

curso, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência lógica relacionando com o curso de 

mestrado. Após os comentários em relação as linhas de pesquisa, numero de docentes e publicações, a 

proposta de criação do curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação foi 

colocada a votação e foi aprovada por unanimidade. O sétimo assunto foi à aprovação do novo edital para o 

apoio a publicação acadêmica. A profa Rosilene colocou que a PROPESP conta com R$ 98.931,00 para o 

apoio a publicação. Propôs que diferentemente de 2013, sejam apoiadas as revisões de artigos que serão 

submetidos a periódicos com Qualis A1, A2, B1 e B2. Também propôs que se tenha preferência no 

atendimento as solicitações de revisão que não envolvam custo do periódico para a publicação. Colocado em 

votação o encaminhamento foi aprovado por unanimidade.   Assuntos Gerais: A Profa. Rosilene abriu inscrição 

para assuntos gerais. Não houve nenhuma inscrição. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às dezoito  

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

 

 

 

 

               Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 
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