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Ata nº 3 do Comitê de Pós-graduação FURG (JUNHO de 2015) 
 

No dia cinco de junho de dois mil e quinze às 9h na sala 3206 – Prédio 3 no Campus Carreiros reuniram-se os 

seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Luciano V. Biehl (PPG EM); Cesar Augusto A 

Martins (PPG Geo), Cinthya M. S. Meneghetti (PROFMAT), Luis H Poersch (PPG Aqui), Fabrício B. 

Santana (PPG EQ),  Fabiana Schneck (PPG BAC), Guilherme L. Lunardi (PPG Adm), Meri Rosane da Silva 

(PPG ECQVS), Juliana Zomer Sandrini (PPGCF FAC), Grasiela Lopes Pinho (PPG OFQG), Luiz F. C. 

Dumont (PPG OB), Elizaldo dos Santos (PPG EO), Gabriela M. Nogueira (PPG Edu), Eliane Cappelletto 

(MNPEF), Barbara do Amaral Rodrigues (PPG MC), Carla Vitola Gonçalves (PPGCS), Fabrício Ferrari (PPG 

Fis), Mauro Nicola Povoas (PPG Let), Humberto Calloni (PPG EA), Anderson Lobato (PPG DJS), Mara 

Regina S. da Silva (PPGEnf), Daniel Porciuncula Prado (PPGH-MP), Alex F. C. Flores (PPG QTA) e 

Rosilene Maria Clementin (DIPOSG)SG). Participaram os convidados Ednei G. Primel (PROPESP), Lucia 

WS. Anello(PROEXT) e João Raimundo Balansin (EDIGRAF). O primeiro assunto foi a proposta de 

resolução de co-tutela. A Profa. Rosilene colocou para os presentes que estava sendo reapresentada a 

proposta, pois após a aprovação na reunião de abril, a mesma foi discutida no gabinete e forma sugeridas 

algumas alterações e complementações. A Profa. Rosilene passou a fazer a leitura informando os pontos onde 

ocorreu alguma alteração. De modo geral não houve alteração de conteúdo, apenas agrupamento de itens e 

definição das atribuições das estâncias envolvidas. Após o termino da leitura, não havendo mais discussão, a 

Profa. Rosilene encaminhou para aprovação a proposta de resolução para Co-tutela na forma revista pelo 

Gabiente. A proposta foi aprovada por unanimidade. O segundo assunto foi a apresentação da Política 

Editorial da FURG. A Profa. Rosilene informou que a Profa. Lucia, o Prof. Ednei e o Sr. Balansin, convidados 

da reunião, participam do comitê editorial da FURG e iriam apresentar a proposta de política que tem sido 

discutida no âmbito do Comitê. A Profa. Lucia iniciou a apresentação informando das etapas das atividades, 

que correspondem a 1) PROEXT e EDIGRAF - construção da primeira minuta de proposta de política, já 

concluída; 2) Comitê Editorial - discussão e finalização da proposta para a apresentação, já concluída; 3) CPG 

e Grupos de Pesquisa – importante a discussão para a construção da filosofia, térico-prática da editoração na 

FURG. Apresentada ao CPG faltando os grupos de pesquisa; 4) Consulta Pública e 5) encaminhamento para o 

COEPEA. A Profa. Lucia fez uma explanação do panorama da publicação da FURG e a seguir passou a 

apresentar a minuta da resolução. Ao final solicitou que os PPGs façam a apresentação e discussão com seus 

docentes e encaminhem sugestões para o comitê editorial. A Profa. Gabriela e o Prof. Mauro levantaram os 

seguintes questionamentos:  endogenia nas publicações, corpo de avaliadores externos, distribuição das 

publicações e como será a escolha dos membros para a composição do comitê editorial previsto na resolução. 

A Profa. Lucia, o Prof. Ednei e o Sr. Balansin responderam aos questionamentos. Ao final ficou a 

recomendação para a discussão dentro dos PPGs e encaminhamento de sugestões. Assuntos Gerais: 1) A 

Profa. Mara solicitou informação quanto a suspensão do PDSE. A Profa. Rosilene informou que não foi 

recebida nehuma nova orientação da CAPES quanto ao assunto. As inscrições continuam sem liberação. 2) O 

Prof. Fabricio questionou os procedimentos de seleção do edital de bolsas FAPERGS. Como não faz parte das 

atribuições da DIPOSG o Prof. Ednei respondeu ao questionamento. Vários docentes se manifestaram durante 

a fala. 3) O Prof. Ednei informou que participou de reunião na FAPERGS onde foi informado sobre cortes no 

orçamento que impactam a Pós-Graduação, como convenio CAPES/FAPERGS para concessão de bolsas de 

M e D, PRONEX, PRONEN, Internacionalização. 4) Profa. Gabriela trouxe sua preocupação quanto à 

normatização de procedimentos para orientadores que se encontram em afastamento. Não havendo consenso 

foi sugerida a criação de uma comissão formada pelos membros, Profa. Gabriela, Profa. Mara, Prof. Fabricio 
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Santana, Profa. Gionara e Profa. Rosilene, que deverão propor uma IN para regular este processo. 5) A Profa. 

Meri pediu informação de como estão os procedimentos da DIPOSG em função da greve dos técnicos 

administrativos, principalmente quanto a matricula e oferecimento de disciplinas. A Profa. Rosilene e o Prof. 

Ednei informaram que vai ser solicitado ao comando de greve a essencialidade destas atividades. 6) A Profa. 

Grasiela pediu informação se a CAPES retirou alguma cota de bolsa da FURG. A Profa. Rosilene informou 

que como a FURG não teve nenhuma cota de bolsa em aberto, com exceção, das cotas do BAC e OFQG que 

estavam com processo seletivo em aberto, não tem informação se o procedimento de retirada foi adotado. 7) O 

Prof. Fabricio pediu informação quanto ao PROAP 2015. A Profa. Rosilene informou que ainda não houve a 

liberação, mas que ainda temos um remanescente de 2014 na rubrica “auxílio financeiro aos estudantes”. 8) A 

Profa. Rosilene informou que está sendo constituída uma IN que irá regulamentar os editais para os processos 

seletivos da Pós-graduação. Assim que a proposta estiver pronta ela será encaminhada para aprovação do 

CPG. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze horas, a ata após lida e aprovada vai 

assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 

 

 

              

                                                                                                                Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 

                            Presidente 


