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Ata nº 4 do Comitê de Pós-graduação FURG (JULHO de 2015) 
 

No dia três de julho de dois mil e quinze às 13h30min, na sala 3206 – Prédio 3 no Campus Carreiros 

reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Luciano V. Biehl (PPG EM); 

Solismar F Martins (PPG Geo), Cinthya M. S. Meneghetti (PROFMAT), Marcelo Borges Tesser (PPG Aqui), 

Carlos James Scaini (PPG CS), Gibran Teixeira (PPG EcoAplic), Rafael M Sperb (PPG GC), Fabrício B. 

Santana (PPG EQ),  Juliano Zanette (PPG BAC), André A Longaray (PPG Adm), Jeferson Avila Souza (PPG 

MC), Lucielen Oliveira dos Santos (PPG ECA), Meri Rosane da Silva (PPG ECQVS), Marta Marques de 

Souza (PPGCF FAC), Grasiela Lopes Pinho (PPG OFQG), Luiz F. C. Dumont (PPG OB), Elizaldo dos 

Santos (PPG EO), Dinah Quesada Beck (PPG Edu), Eliane Cappelletto (MNPEF), Fabrício Ferrari (PPG Fis), 

Mauro Nicola Povoas (PPG Let), Eder Dion P Costa (PPG DJS), Mara Regina S. da Silva (PPGEnf), Daniel 

Porciuncula Prado (PPGH-MP), Alex F. C. Flores (PPG QTA) e Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). 

Participaram os convidados Ednei G. Primel (PROPESP), Alex Leonardi, Paul G Kinas, Rossely, Ana Paula 

Capuano,Alexandre Quintana . O primeiro assunto foi a solicitação da Profa. Rosilene para alteração da 

ordem dos pontos de pauta. Solicitou que o Prof. Ales de SAP apresentasse em primeiro lugar, pois teria o 

deslocamento de retorno para SAP. Colocado em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade. O 

segundo assunto foi a apreciação da proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Sistemas 

Agroindustriais, nível mestrado, apresentada pelo Prof. Alex Leonardi. 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. Também relatou os principais pontos abordados na avaliação do comitê de área na 

apresentação da proposta em 2014. A proposta de criação do Programa de Pós-Graduação Sistemas 

Agroindustriais foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O terceiro assunto foi a apreciação da 

proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Ambientometria, nível 

mestrado, apresentada pelo Prof. Paul G. Kinas. 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. Explicou também o por que do encaminhamento da proposta para a área multidisciplinar. 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 Estatística Aplicada e Ambientometria 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 Estudos da Linguagem apresentada pela Prof. Rosely Machado. A profa. Rosely 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 alterações efetuadas na proposta em relação às enviadas em 

2010 e 2011. Após os comentários em relação as linhas de pesquisa, número de disciplinas obrigatórias, 

adequação como mestrado acadêmico e não profissional, a proposta de criação do Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem, 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 Contabilidade apresentada pelo Prof. Alexandre Quintana. 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 Mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Contabilidade 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. Como não houve o comparecimento do representante para a apresentação da proposta ao Comitê 

de Pós-Graduação, a Profa. Rosilene fez o encaminhamento pela não aprovação do encaminhamento da 

proposta do curso de Doutorado em Engenharia de Computação a CAPES. Colocado em votação houve 24 

votos favoráveis ao encaminhamento, 1(uma) abstenção e nenhum voto contrário. O sétimo 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. Comentou também os principais alterações efetuadas na proposta em relação à enviada em 2014 em 

função do parecer do Comitê de Área da CAPES. 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 oitavo assunto foi a apreciação da proposta de adesão da FURG ao Mestrado Profissional em 

Administração Pública – Rede e a criação do curso na FURG. A Profa. Rosilene informou os membros do 

CPG que a Pro-reitoria recebeu uma consulta da Pro-reitoria de pós-graduação da Universidade Federal de 

Santa Maria com um esboço de uma proposta de MP em Administração Pública e uma solicitação de 

manifestação de interesse da FURG em participar do encaminhamento da Proposta. A pro-reitoria reuniu os 

docentes da área para apresentar o material e solicitou que os mesmos analisassem a viabilidade da 

participação. Os docentes do curso, após contatos com a coordenação da UFSM e discussão de pontos dúbios, 

avaliaram como de interesse a participação. Após esta explanação a Profa. Rosilene passou a palavra ao Prof. 

Alexandre Quintana que fez a exposição dos aspectos que justificam a participação da FURG na proposta do 

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

docentes da FURG e da sede. Após os comentários dos membros do CPG a proposta de adesão da FURG e a 

proposta de criação do curso de Mestrado Profissional em Administração Pública – em Rede sob a 

coordenação geral da UFSM foi colocada a votação e foi aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais: 1) A 

Profa. Rosilene informou aos membros do CPG que está sendo construída duas Instruções normativas 

referentes a licenças e licença maternidade. Estas serão apresentadas ao CPG na próxima reunião para 

avaliação. 2) A Profa. Rosilene informou ao coordenadores de proposta para cursos novas 2015, que eles 

podem encaminhar a parte textual da proposta até o dia 22/07 para revisão, utilizando o e-mail 

propesp.capg@furg.br. 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 
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