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Ata nº 1 do Comitê de Pós-graduação FURG (FEVEREIRO de 2016) 
 

No dia doze de fevereiro de dois mil e dezesseis às 14h, no anfiteatro do prédio das Pró-reitorias, Campus Carreiros 

reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Paulo Roberto Tagliani (PPG GC), 

Solismar Fraga Martins (PPG Geo), Leandro S Bellicanta (PROFMAT), Laurelize Rocha (PPG Enf), Jeferson Avila 

Souza (PPG MC), Elizaldo Domigues dos Santos (PPG EO), Luis H Poersch (PPG Aqui), Luiz Felipe C Dumont (PPG 

OB),  Fabiana Schneck (PPG BAC), Andre Andrade Longaray (PPG Adm), Lucielen Oliveira dos Santos (PPG ECA), 

Carlos James Scaini (PPGCS), Marta Marques de Souza (PPG CF), Fabrício Ferrari (PPG Fis), Paula C Henning ( PPG 

EA), Gibran Teixeira (PPG EcAplic), Claudia M Martins (PPG Let), José Ricardo C Costa (PPG DJS), Meri Rosane da 

Silva (PPG EC), Alex F C Flores (PPG QTA), Adriano Werhli ( PPG Comp), Ednei Gilberto Primel (PROPESP), 

Gionara Tauchen (DIPOSG) e Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). Como convidados os membros da CEUA Márcio 

de Azevedo Figueiredo e Alice T. Meirelles Leite. O primeiro assunto foi a recomendação da CAPES quanto a 

solciitação do CONCEA. A Profa. Rosilene apresentou os membros da CEUA e explanou sobre a importância de que 

todos os projetos que envolvam o uso de animais vertebrados, terem a devida aprovação do comitê de ética. A seguir 

passou aos professores Márcio e Alice que fizeram um relato geral sobre o CONCEA, suas normativas e a importância 

do registro junta a CEUA. Após explanação foi aberta a questionamentos dos participantes que propuseram que os 

membros da CEUA fizessem um esclarecimentos aos docentes do programas. Ao final a profa. Rosilene lembrou que 

antes da recomendação da CAPES de anexar o parecer nas teses e dissertações, existe a obrigatoriedade do registro 

segundo a legislação vigente. A profa. Rosilene encaminhou que os coordenadores elaborassem junto aos seus docentes 

um calendário para a vista dos membros da CEUA para os esclarecimentos necessários. Este calendário deve ser 

encaminhado a DIPOSG e a CEUA que irá organizar as visitas aos PPGs. Colocado em votação o encaminhamento foi 

aprovado por unanimidade. O segundo assunto foi a participação da FURG no Edital BE_A_DOC/Brazil-Europe 

Doctoral and Research. A Profa. Rosilene explicou a Reitoria recebeu ofício do GCUB-CG consultando a Universidade 

quanto à participação em um novo edital de internacionalização que prevê o recebimento e o envio de discentes de 

doutorado e pesquisadores entre as Universidades membro dos dois grupos. A profa. Rosilene esclareceu que o processo 

seletivo será semelhante ao já existe no Edital PAEC-OEA, no entanto não existe contrapartida financeira, os candidatos 

devem ser capazes de custear todas as despesas para participar do programa. A FURG irá disponibilizar apenas o acesso 

ao Restaurante Universitário. Os programa interessados em receber discentes para doutorado sanduíche ou pesquisador 

visitante pelo período de no máximo um ano, deve preencher as fichas 1 e 2 e encaminhar a PROPESP até o dia 

16/02/2016. A PROPESP fará o preenchimento final e encaminhará ao gabinete da Reitoria para assinatura e posterior 

envio ao GCUB. Após apresentação o edital e a participação foram discutidos pelos presentes, sendo apenas solicitados 

esclarecimentos quanto ao financiamento, se a participação é exclusiva para os cursos de doutorado e se a inclusão de 

um PPG neste ano implica em sempre abrir vaga. O prof. Ednei informou que alem da participação com a indicação das 

áreas de interesse e o número de vagas a ser ofertado, também deve ser encaminhado o nome de um coordenador e um 

vice-coordenador institucional. Indicou a Profa. Vanise dos Santos Gomes como coordenadora Institucional, pois a 

mesma é a assessora de relações internacionais e a Profa. Rosilene M Clementin como vice-coordenadora Institucional, 

pois já participa como coordenadora Institucional desde 2011 do Programa PAEC/GCUB/OEA, tendo conhecimento do 

funcionamento dos editais. Após discussão a participação da FURG, os procedimentos de encaminhamento das vagas 

pelos PPGs interessados a PROPESP e a indicação dos nomes do coordenador e do vice-coordenador institucional 

foram aprovados por unanimidade.  Assuntos Gerais: 1°- O Prof. Tagliani pediu informação em relação a 

obrigatoriedade do PPG forncecer a bolsa para os alunos do PAEC/OEA. Como não participou do primeiro processo 

estava em dúvida em relação a esta obrigatoriedade. 2° - Prof. Solismar e Profa. Marta questionaram se já há alguma 

informação quanto ao PROAP 2016. Profa. Rosilene e Prof. Ednei disseram que ainda não se tem nenhum 

posicionamento quanto ao PROAP nem quanto ao orçamento da FURG,mas está em tratativas com o pro-reitor Mozart 

para ver como se pode disponibilizar recursos para as despesas de diárias e passagens para as bancas de defesa. Assim 

que tiver maiores informações os programas serão orientados. 3° A profa. Rosilene informou que tem saldo na rubrica 
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de Auxilio Financeiro ao estudante de 2015. Assim os ppgs podem encaminhar solicitais para auxilio para saída de 

campo e participação em eventos. As solicitações para participações em eventos devem vir acompanhadas de 

comprovante de inscrição e aceite de trabalho para apresentação. 4° A Profa. Rosilene informou que o calendário da 

CAPES já foi divulgado. Chamou atenção para os prazos de envio do COLETA 2015 que este ano é 01/04. Os PPGs 

que quiserem que a pró-reitoria revise seus dados devem encaminhar comunicação até o dia 24/03. Também informou 

que a pró-reitoria já divulgou para as Unidades Acadêmicas e ao Programas o calendário de atividades internas. 5° A 

Profa. Rosilene lembrou aos coordenadores que a concessão das bolsas de M e D da Pró-reitoria estão terminando a 

vigência em fev/2016. Informou que já está fazendo o levantamento dos Programas, para dentro das normas internas 

fazer a distribuição para o ano de 2016. Comunicou que, como são poucas as bolsas de Doutorado, estas irão ficar com 

os PPGs mais novos, BAC, QTA, Let e MC, de acordo com a norma. Como a Modelagem computacional ainda não 

iniciou o curso, sua cota fica com o curso de Ciências da Saúde até a implementação do curso de MC. Quanto as bolsas 

de mestrado, ainda não é possível fazer a distribuição total. Solicitou aos coordenadores que ao termino do mês, façam o 

levantamento da demanda do curso, para a discussão e distribuição na próxima reunião do CPG que será chamada para 

o início do mês de março. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte minutos, a ata 

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