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Ata nº 6 do Comitê de Pós-graduação FURG (SETEMBRO de 2015) 
 

No dia quatro de setembro de dois mil e quinze às 14h, na sala 4111 – Prédio 4 no Campus Carreiros 

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

Solismar Fraga Martins (PPG Geo), Linjie Zhang (PPG SP), Cinthya M. S. Meneghetti (PROFMAT), Barbara 

D. A. Rodrigues (PPG MC), Elizaldo Domingues dos Santos (PPG EO), Marcelo Borges Tesser (PPG Aqui), 

Luiz Felipe C Dumont (PPG OB),  Juliano Zanette (PPG BAC), Alessandro de Lima Bicho (PPG Comp), 

Guilherme L. Lunardi (PPG Adm), Humberto Calloni (PPG EA), Eliana Badiale Furlong (PPG ECA), Meri 

Rosane da Silva (PPG ECQVS), Marta Marques de Souza (PPG CFFAC), Monica W. Kersanach (PPG 

OFQG), Gabriela Medeiros Nogueira (PPG Edu), Fabrício Ferreira (PPG Fis), Mauro Nicola Povoas (PPG 

Let), Anderson Lobato (PPG DJS), Vanessa Carratu Gervini (PPG QTA), Gionara Tauchen (DIPOSG) e 

Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O primeiro assunto foi a solicitação da Profa. Rosilene para inclusão 

de ponto de pauta. O ponto a ser analisado é o Edital PROPESP Prêmio de Dissertação e Tese. Colocado em 

votação a solicitação foi aprovada por unanimidade. O segundo assunto foi a apreciação da proposta de IN 

com procedimentos para a orientação de docentes afastados. A Profa. Rosilene apresentou a proposta de IN 

com os procedimentos para a orientação de defesa de alunos quando seu orientador encontra-se com processo 

de afastamento. Ressaltou a importância da IN, pois esta irá regular os procedimentos em todos os PPGs. 

Após apresentação a IN foi discutida pelos presentes, não sofrendo nenhuma alteração quanto ao seu 

conteúdo, apenas foram solicitados esclarecimentos em alguns pontos. Após discussão a criação da IN foi 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. O terceiro assunto foi a apreciação da proposta de IN com 

normas para a elaboração de editais de seleção. A Profa. Rosilene colocou a importância de se normatizar os 

itens que um edital de seleção deve conter para evitar os questionamentos que a Instituição tem recebido. A 

seguir a Profa. Gionara apresentou a proposta de IN com os principais itens que devem ser observados quando 

da confecção de um edital de seleção. Após a apresentação a proposta de IN foi discutida com os membros do 

CPG. Colocada em votação a criação da IN que normatiza os editais de seleção, a proposta foi aprovada por 

unanimidade. O quarto assunto foi a apreciação da proposta de IN para apresentação de Trabalho de 

Conclusão de Curso, Dissertação de Mestrado, Exame de Qualificação ou Tese de Doutorado sob sigilo. A 

Profa. Rosilene informou os membros do CPG que a Política de Propriedade Intelectual e Inovação 

Tecnológica apresentada anteriormente em uma reunião do CPG, já foi aprovada pelo COPEA. No entanto 

necessita-se de normatização quanto aos procedimentos para apresentação de trabalhos de conclusão (TCC, 

Tese, Dissertação e qualificação) para que as solicitações de proteção não sejam invalidadas. Também 

ressaltou que esta será uma IN conjunta com a PROGRAD, pois envolve a apresentação de TCC. O Prof. 

Lobato, Coordenador de Gestão de Propriedade Intelectual da Diretoria de Inovação Tecnológica, apresentou 

a IN com os procedimentos necessários a solicitação de defesa em sigilo. Também apresentou dois modelos 

de atas de sigilo, que poderão ser adequadas pelos PPGs as suas necessidades. Após apresentação os 

coordenadores sanaram suas dúvidas questionando o Prof. Lobato. Após a discussão a criação da IN para 

apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso, Dissertação de Mestrado, Exame de Qualificação ou Tese 

de Doutorado sob sigilo foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O quinto assunto foi a 

apresentação do Edital PROPESP Prêmio de Dissertação e Tese. A Profa. Gionara apresentou a proposta de 

Edital para premio de T e D, ressaltando a importância de se destacar os melhores trabalhos em cada grande 

área, como é realizado pela CAPES e em outra Instituições. Após apresentação, os coordenadores elogiaram a 

iniciativa e propuseram algumas alterações. Foram elas: 1) estender o prazo para a utilização do premio; 2) 

cada PPG deverá indicar um nome de um pesquisador ou expoente da área que deseja que seja o nome do 
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prêmio. Para a Tese ou Dissertação que for sorteado o nome do premio será aquele escolhido pelo PPG de 

vínculo da T/D; 3) no item 3.3 alterar a redação para “preferencialmente”. Após a discussão a criação do 

Edital PROPESP Prêmio de Dissertação e Tese foi colocada em votação e aprovado por unanimidade. O sexto 

assunto a apresentação do calendário para o seminário de auto avaliação dos PPGs. A Profa. Gionara colocou 

que como já foi realizado em 2013, agora em 2015 a PROPESP estará realizando os seminários de auto 

avaliação dos PPG da FURG. Este seminário visa identificar fragilidades nos PPGs que possam ser sanadas 

para a próxima avaliação da CAPES. Os PPGs deverão apresentar as ações propostas para os PPGs com base 

nos relatórios recebidos na trienal 2010-2012 ou para cursos mais novos no parecer de criação. Também 

devem socializar os principais pontos discutidos nas reuniões de área realizadas em agosto na CAPES. A 

seguir a Profa. Gionara apresentou o calendário das apresentações. Colocado em votação a proposição do 

calendário o mesmo foi aprovado por unanimidade. Assuntos Gerais: 1) A Profa. Rosilene abriu para 

inscrições de assuntos gerias. A Profa. Marta informou a dificuldade de realização de defesas utilizando vídeo 

conferencia. Informou que como havia sido solicitado, em função dos cortes do PROAP, tentou realizar três 

defesas por vídeo conferencia, no entanto nenhuma obteve êxito. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 

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

 

 

              

                                                                                                                Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 

                            Presidente 


