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Ata nº 5 do Comitê de Pós-graduação FURG (AGOSTO de 2015) 
 

No dia sete de agosto de dois mil e quinze às 14h, na sala 3102 – Prédio 3 no Campus Carreiros reuniram-se 

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

Veleda da Silva (PPG Geo), Cinthya M. S. Meneghetti (PROFMAT), Marcelo Borges Tesser (PPG Aqui), 

Cleber Palma Silva (PPG BAC), Alessandro de Lima Bicho (PPG Comp), Guilherme Lunardi (PPG Adm), 

Humberto Calloni (PPG EA), Lucielen Oliveira dos Santos (PPG ECA), Meri Rosane da Silva (PPG 

ECQVS), Marta Marques de Souza (PPGCF FAC), Grasiela Lopes Pinho (PPG OFQG), Kleber E. Bianchi 

(PPG EM), Dinah Quesada Beck (PPG Edu), Jorge Luiz Pimentel Jr. (PPG Fis), José Luis G Fornos (PPG 

Let), Carlos Alberto S Felipe (PPG EQ),Eder Dion P Costa (PPG DJS), Vanessa Carratu Gervini (PPG QTA) 

e Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). Participaram os convidados Nelson Duarte Filho e Silvia Botelho . O 

primeiro assunto foi a solicitação da Profa. Rosilene para inclusão de ponto de pauta. O ponto a ser analisado 

é o Edital do Programa de Apoio a Publicação da Produção Acadêmica. 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 Computação, nível doutorado, apresentada pelo Prof. Alessandro L. Bicho. Este expôs os 

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

seqüência lógica e as alterações propostas em função do parecer do comitê de área da CAPES emitido para a 

proposta enviada em 2014. Após os comentários e discussão em relação formação docente, disciplinas, 

diferencial do curso, público alvo e produção qualificada, a proposta de criação do curso de Doutorado em 

Engenharia de Computação do Programa de Pós-Graduação em Computação foi colocada em votação e 

aprovada por unanimidade. O terceiro assunto foi a apreciação do Edital do Programa de Apoio a Publicação 

da Produção Acadêmica. A Profa. Rosilene informou os presentes que a PROPESP está reeditando o Edital 

para apoio a Publicação. Será aportado um valor de R$ 55.000,00 destinados ao pagamento de serviços de 

revisão de artigos em língua estrangeira, para publicação em periódicos classificados no Qualis da área como 

A1, A2, B1 ou B2. Aberto para discussão, todos reafirmaram a importância deste edital para a qualidade da 

publicação dos Programas. A aprovação da reedição do Edital de Apoio a Publicação da Produção Acadêmica 

foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais: 1) A Profa. Rosilene lembrou aos 

coordenadores, em função de várias solicitações de informação, que não existe empréstimo de cota de bolsas 

DS de um Programa para outro. A migração só é possível quando a CAPES abre período para solicitação de 

remanejamento pela Pró-Reitoria. O que se tem é um acerto entre os programas em que, a CAPES abrindo 

novo remanejamento as cotas que foram remanejadas em 2014 possam retornar aos Programas de origem no 

caso de necessidade dos mesmos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às quinze horas, a ata 

após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 
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