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Ata nº 2 do Comitê de Pós-graduação FURG (MARÇO de 2016) 
 

No dia quatro de março de dois mil e dezesseis às 10h, no anfiteatro do prédio da Pró-Reitorias no Campus Carreiros 

reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Adriano V Werhli (PPG Comp), Paulo 

Roberto Tagliani (PPG GC), Luciano V. Biehl (PPG EM), Meri Rosane da Silva (PPG ECQVS), Cinthya M. S. 

Meneghetti (PROFMAT), Daniel P. Prado (PPG MPH), Elizaldo Domingues dos Santos (PPG EO), Valmir Heckler 

(MNPEF), Luiz Felipe C Dumont (PPG OB),  Juliano Zanette (PPG BAC), Andre Andrade Longaray (PPG Adm), 

Lucielen Oliveira dos Santos (PPG ECA), Carlos James Scaini (PPGCS), Juliana Zomer Sandrini (PPG CF), Paula 

Ribeiro (PPG Edu), Jorge Luiz Pimentel (PPG Fis), Fabricio Butierres (PPG EQ), Gibran Teixeira (PPG EcAplic), 

Mauro Nicola Povoas (PPG Let), Anderson Lobato (PPG DJS), Vanessa Carratu Gervini (PPG QTA), Grasiela Lopes L 

Pinho (PPG OFQG), Carlos Machado (PPG EA), Luis Poersch (PPG Aqu) e Rosilene Maria Clementin (DIPOSG). O 

primeiro assunto foi solicitação da Profa. Rosilene para incluir ponto de pauta na convocação e alterar a ordem da 

pauta. Colocado em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade. O segundo assunto foi a alteração do nome do 

programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas – Fisiologia Animal Comparada. A Profa. Rosilene informou que 

o processo de alteração do nome do PPG CFFAC já estava em discussão no Programa e no ICB desde 2013, motivado 

pela necessidade de adequação do nome as características atuaus do corpo docente e para facilitar o ingresso dos 

egressos no mercado de trabalho pois ficavam limitidades pela especificidade do nome do programa. Em 2015 a 

alteração foi aprovada no ICB e encaminhada a CAPES. Em Janeiro de 2016 a CAPES aprovou a alteração do nome do 

Programa que passa ser denominado de PPG em Ciências Fisiológicas, nível Mestrado e Doutorado. A Profa. Rosilene 

também informou que agora há a necessidade de  formalizar a nova denominação na Instituição. A seguir a Profa. 

Rosilene passou a palavra a Profa. Juliana, coordenadora adjunta que fez uma explanação do histórico da alteração. A 

seguir a Profa. Rosilene encaminhou para votação a aprovação da alteração do nome do Programa de Pós Graduação em 

Ciências Fisiológicas – Fisiologia Animal Comparada para Programa de Pós Graduação em Ciências Fisiológicas – 

nível mestrado e Doutorado. Colocado em votação o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O terceiro 

assunto foi a indicação de prioridades nos Programas da CAPES. A Profa. Rosilene informou que a Reitoria recebeu o 

Of. Circ. Andifes 004/2016 solicitando que cada Universidade envie a Andifes sua posição quanto aos Programas da 

CAPES com a definição de prioridades. A Profa. Rosilene informou que em reunião com o Pró-Reitor Prof. Ednei e a 

Coordenadorea de Programas Profa. Gionara elencaram uma ordem de prioridades a ser discutida e apresentou aos 

membros do CPG. Após discussão foi elencada a seguinte ordem de prioridades que foi encaminhada para votação: 1- 

Bolsas Demanda Social – DS; 2- Programa de Apoio à Pós-Graduação (*PROAP*) e Programa de Excelência 

Acadêmica (PROEX); 3- Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), 4 - Manter programas e editais de 

apoio à internacionalização da pós-graduação (Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt, Programa Geral de 

Cooperação Internacional – PGCI http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-

cooperacao-internacional, Programa Pró-mobilidade internacional - CAPES/AULP, etc.), 5- Pró-equipamentos, 6 - 

Programa Nacional de Pós-doutorado – PNPD, 7- Programa de Apoio a Eventos no País – PAEP 

http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep, 8 - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, 9- 

Programa Observatório da Educação, 10 - Programa Novos Talentos. Colocado em votação a prioridade dos programas 

foi aprovada por unanimidade. O quarto assunto foi a distribuição de bolsas DS da Pró-Reitoria. A Profa. Rosilene 

informou aos coordenadores que o SAC abriu na quinta-feira as 15:30h e que as cotas estavam mantidas. Assim sugeriu 

a distribuição das cotas de Doutorado como já havia sido discutido na reunião anterior, ficando 1 cota para o BAC, 1 

cota para QTA, 1 cota para Let, 1 cota para a MC e 1 cota para CF para o último ano do aluno Felix da OEA. Como a 

MC ainda não implementou o curso, a cota ficará temporariamente com o curso de CS. Para as cotas de Mestrado 

propôs a distribuição seguindo os critérios já adotados anteriormente, ou seja, para os cursos mais novos e com baixo 

numero de bolsas. Assim propôs que principalmente o curso de Administração que conta com apenas duas cotas do 

programa recebesse duas cotas. Os coordenadores concordaram, mas que os outros novos também recebessem três 

cotas. A seguir sugeriu a distribuição das demais seguindo o mesmo critério para os demais programas. A distribuição 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-cooperacao-internacional,
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-cooperacao-internacional,
http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep
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final foi: Adm 3cotas; Comp 1 cota, DJS 3 cotas, Edu 1 cota, Eng. Qui 2 cotas, Econ 3 cotas, Eng. Mec 2 cotas, Fis 2 

cota, S. Pub. 3 cotas. Como os programas, principalmente o de Educação, colocaram que há necessidade de bolsas, a 

profa. Rosilene propôs que as indicações devem ser encaminhadas a PROPESP até o dia 10/03 impreterivelmente. As 

cotas que não tiverem indicação de alunos serão repassadas aos demais programas a partir do dia 11/03, dando 

prioridade ao PPG em Educação. Após discussão, a distribuição e o condicionante foram colocados em votação e 

aprovados por unanimidade. Assuntos Gerais: 1) A Profa. Rosilene informou que de acordo com o discutido na última 

reunião do CPG, buscou junto ao Pró-Reitor de Planejamento, verba para custear as bancas para as defesas de 

dissertação/tese. Como já divulgado foi disponibilizado recurso, mas orienta para buscar bancas de Instituições 

próximas, utilizar vídeo conferencia ou Skipe.  Como o recurso está lotado na PROPESP, entregou um formulário com 

as indicações de como deve ser preenchido e solicitou que o mesmo fosse entregue ao técnico responsável pelo 

preenchimento. 2) A Profa. Rosilene lembrou da importância de cada programa possuir uma comissão de bolsa para 

definir critérios de distribuição e acompanhamento da concessão das mesmas. Também de se colocar como item de 

edital a apresentação do Regimento Geral da Pós-Graduação e das Normas Internas de Funcionamento dos Programas 

aos candidatos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as doze horas e dez minutos, a ata após lida e 

aprovada vai assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 

 

 

              

                                                                                                                Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 
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