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Ata nº 1 do Comitê de Pós-graduação FURG (FEVEREIRO de 2015) 
No dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e quinze às 8h 30min  na sala 1102 – Prédio no Campus Carreiros, reuniram-

se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Juliano Zanette (PPG BAC), Elizaldo dos Santos 

(PPG EO), Luiz Felipe Dumont (PPG OB), Renato Glauco (MNPEF), Gibran Teixeira (PPG EcApl); Cinthya M 

Meneghetti (PROFMAT), Juraci Cesar (PPG SP), Luis Antonio de Almeida Pinto (PPG ECA), Anderson Lobato (PPG 

DJS), Alex Flores (PPG QTA), Grasiela Lopes Pinho (PPG OFQG), Fabrício Santana (PPG EQ),  Meri Rosane da Silva 

(PPG EC), Juliana Sandrini (PPGCF FAC), Cristiano Mariotto (PPG Fis), Kleber Eduardo Bianchi (PPG EM), Susana 

Silva (PPG Geo), Ivalina Porto (PPG EA), Gabriela Nogueira (PPG Edu) Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O 

primeiro assunto foi a solicitação da professora Rosilene Clementin para a autorização da inclusão de ponto de pauta 

PDSE. A solicitação foi aprovada em votação e aprovada por unanimidade. O segundo assunto foi a distribuição das 

cotas DS-Pro-Reitoria. A Profa. Rosilene colocou para os coordenadores a distribuição das Bolsas de Demanda Social e 

Bolsas da Pró-Reitoria segundo os critérios já aprovados pela CPG. As cotas 20 cotas de Mestrado ficaram assim 

distribuídas: Química Tecnológica e Ambiental (1); Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (1); Modelagem 

Computacional (1); Física (1); Gerenciamento Costeiro (2); Educação (1); Engenharia da Computação (1); Engenharia 

Química (1); Engenharia Mecânica (1); Saúde Pública (2); Direito (2); Economia (2); Administração (2). As cinco cotas 

de bolsas da Pró – Reitoria para os Cursos de Doutorado ficaram assim distribuídas: Ciências Fisiológicas Fisiologia 

Animal Comparada (1), Química Tecnológica e Ambiental (1), Letras (1), Ciência da Saúde (1), Enfermagem  (1). Em 

relação às cotas dos cursos, a Profa. Rosilene informou que a CAPES através do Oficio Circular n° 

01/2015/CDS/CGSI/DPB/CAPES, informou que o número de cotas estava sendo mantido nos mesmos números de 

2014 e, que estará sendo aberto até 30 de maio o período para solicitação de remanejamento interno. As cotas que não 

forem remanejadas serão recolhidas pela CAPES. Em discussão ficou acordado que a FURG faria o remanejamento, e 

que as cotas poderiam novamente ser remanejadas para o PPG de origem, no momento em que este manifestar 

necessidade, desde que novo período de remanejamento seja aberto pela CAPES e obedeça a ordem de prioridade 

estabelecida pela CAPES. Após discussão a Profa. Rosilene encaminhou para a aprovação a distribuição das cotas pró-

reitoria e o remanejamento de cotas dos cursos. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O terceiro assunto 

foi as cotas PNPD/CAPES. A profa. Rosilene informou que a CAPES através do Oficio Circular n° 01/2015 - 

DPB/CAPES abriu período de remanejamento Institucional até o dia 18/04 e informa que as cotas que não forem 

utilizadas também serão recolhidas pela CAPES. Alguns programas informaram que estavam com processo seletivo em 

aberto para o preenchimento de vagas. A Profa. Rosilene encaminhou para votação que os PPGS as cotas do PPGS que 

não estão com processo seletivo em aberto serão remanejadas. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 

Assuntos Gerais: 1) A Profa. Rosilene informou que terá em abril um curso de capacitação de atividades administrativas 

de 20 horas, sendo 4 horas por semana para Coordenadores, Adjuntos e Secretários. 2) a Profa. Rosilene solicitou aos 

coordenadores que tenham alunos do convenio PAEC/OEA em término de cursos, que verifiquem toda a situação 

acadêmica dos mesmos, pois estes alunos têm que ter a emissão do diploma em caráter de emergência para que possam 

ir aos respectivos consulados/embaixadas para conseguir os selos necessários para a legalização em seus países de 

origem. Também solicitou que o pedido de diploma pela coordenação seja feito com a maior brevidade possível. 3) A 

Profa. Informou que a FURG oferece aos alunos do Convênio PAEC-OEA um curso de português. Para este curso são 

ofertadas 20 vagas. As vagas que não são preenchidas com alunos do convenio podem ser utilizadas por outros alunos 

estrangeiros da Pós-graduação. 4) A Profa. Rosilene informou que para 2015 o PDSE tem 264 Cotas, sendo 24 Cotas 

para cada Curso. O tempo mínimo de permanência é de 3 meses e o máximo de 12 meses. As solcitações devm ser 

feitas a CAPES com pelo menos três meses de antecedência ao período do estágio. 5) A Profa. Rosilene lembrou aos 

coordenadores que devem gastar os remanescentes do PROAP 2014 que se encontra na rubrica auxílio estudante. 6) A 

Profa. Rosilene lembrou aos coordenadores que o período de preenchimento dos dados na Plataforma SUCUPIRA é 

16/03/2015. Lembrou da importância do preenchimento e pediu que não fosse deixado para os últimos dias para evitar 

quedas e congestionamentos do sistema. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às doze horas, a ata após 

lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene Maria Clementin.   
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