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Ata nº 3 do Comitê de Pós-graduação FURG (ABRIL de 2016) 
No quinze de abril de dois mil e dezesseis às 8h30min, na sala 1207 do prédio 1- Campus Carreiros reuniram-se os 

seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: professores Rodrigo Dalke MUcci (PPG SP), Solismar Fraga Martins 

(PPG Geo), Alessandro Lima Bicho (PPG Comp), Henara L. C. Murray (PPG EM), Cinthya M. S. Meneghetti 

(PROFMAT), Daniel P. Prado (PPG MPH), Luiz Felipe C Dumont (PPG OB),  Mara Regina S. da Silva (PPG Enf), 

Fabiana Schneck (PPG BAC), Andre Andrade Longaray (PPG Adm), Luiz Antonio de Almeida Pinto (PPG ECA), 

Juliana Zomer Sandrini (PPG CF), Paula R. C. Ribeiro (PPG Edu), Fabrício Ferreira (PPG Fis), Carlos Alberto Severo 

Felipe (PPG EQ), Gibran Teixeira (PPG EcAplic), Mauro Nicola Povoas (PPG Let), Anderson Lobato (PPG DJS), Alex 

F. C. Flores (PPG QTA), Grasiela Lopes L Pinho (PPG OFQG), Carlos R. S. Machado (PPG EA) e Rosilene Maria 

Clementin (DIPOSG). O primeiro assunto foi solicitação da Profa. Rosilene para alterar a ordem da pauta. Colocado 

em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade. O segundo 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. Comentou também, em relação ao parecer recebido da CAPES na 

proposição de 2015. 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 terceiro assunto foi a apreciação da proposta 

de criação do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem apresentada pela Profa. Luciene B. Brisolara. A 

profa. Luciene informou que está assumindo a coordenação da proposta e 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 à enviada em 2015. 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 quarto 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 quinto assunto foi a apreciação da proposta de 

criação do Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Ambientometria, nível mestrado, apresentada pela 

Profa. Raquel. 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 porquê do encaminhamento da 

proposta para a área multidisciplinar. Após os comentários em relação às linhas de pesquisa, número de docentes e 

publicações, geração de dados para o desenvolvimento das dissertações, autoria e co-autoria, 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 sexto assunto foi a apreciação da proposta de criação do Curso de Mestrado Profissional em 

Educação em Ciências Exatas, apresentado pela Profa. Karin R. Jelinek. 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, número de docentes e publicações, geração de dados 

para o desenvolvimento das dissertações, autoria e co-autoria, a proposta de criação do curso do Mestrado Profissionla 

em Ensino de Ciências Exatas foi colocada a votação e foi aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais: A Profa. 

Rosilene abriu para inscrição de assuntos gerias. Não havendo inscrição e nada mais havendo a tratar a reunião foi 

encerrada as doze horas e vinte minutos, a ata após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 

                                                                                                                Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 

                           Presidente 


