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Ata nº 1 do Comitê de Pós-graduação FURG (fevereiro de 2017) 
 

No dia primeiro de fevereiro, reuniram-se os seguintes membros da CPG: Alex Flores (PPGQTA), Susana 

Kalil (PPGECA), Carlos Felipe (PPGEQ), Cristina Meinhartd (PPGComp), Lívia D’Avila (PPGQA), Vilmar 

Tondolo (PPGAD), Alexandre Quintana (convidado, PPGC), Gabriela Nogueira (PPGEdu), Pedro Silva 

(PPGCS), Mauro Póvoas (PPGL), Valmir Heckler (PPGFS), Wilian Marques (PPGMC), Carlos Machado 

(PPGEA), Liércio Isoldi (PPGEO), Luis Poersch (PPGAqui), Adriana Silva (PPGHist), Juliana Sandrini 

(PPGCF), Fabrício Ferrari (PPGFis), Rodrigo Meucci (PPGSP), Simone Sato (PPGeo), Grasiela Pinho 

(PPGOFQG), Flávio Rodrigues (PPGECS), Fabiana Schnech (PPGBAC), Elenara Murroy (PPGMEC), 

Kamila Lockmann (PPGEdu), Lavinia Schwantes (PPGEC). A reunião foi orientada pela seguinte pauta: 1) 

distribuição do saldo PROAP 2016; 2)distribuição das bolsas DS alocadas na PROPESP; 3) aprovação do 

calendário de reuniões anuais da CPG e assuntos gerais: 1) vigência e relatórios PNPD; 2) prazos e apoio no 

preenchimento da Plataforma Sucupira; 3) recepção dos estudantes PAEC/OEA; 4) estudantes estrangeiros; 5) 

relatório de bolsas FAPERGS; 6) adiantamento PROAP 2017; e 7) comissão de Bolsas DS. No item 1 da 

pauta, os coordenadores foram  informados que os saldos de empenho vinculados aos Programas, referentes 

aos auxílios pesquisador PNPD e estudante, referentes ao PROAP 2016, foram encaminhados por e-mail aos 

programas e que estas solicitações podem ser realizadas diretamente à DAFC. Também foram informados que 

há saltos de empenho para auxílio pesquisador PNPD vinculados à PROPESP, referentes aos programas de 

Engenharia de Alimentos, Saúde Pública, Economia, Educação, Física e Gerenciamento Costeiro. A 

solicitação destes auxílios deverá ser encaminhada à DIPOSG que providenciará os recibos e solicitação à 

DAFC. Foi aprovada por todos os presentes a proposta de que o auxílio estudante do PROAP 2016, vinculado 

à PROPESP, será concedido com base nas demandas contínuas encaminhadas pelos estudantes até que se 

esgotem os recursos, sendo a concessão destes fixada em, no máximo, R$2.000,00 por estudante. No ponto2 

da pauta, foram retomados os seguintes critérios para a distribuição das bolsas Demanda Social vinculadas à 

PROPESP: concessão e renovação anual; concessão de 3 anos a partir do ano de criação do mestrado, 

conforme disponibilidade; concessão de 5 anos a partir do ano de criação do doutorado, conforme 

disponibilidade; concessão prioritária aos programas novos; utilização das cotas vinculadas ao programa; 

número de cotas. Foi sugerida a inclusão de mais um critério: o número de alunos do programa. Após 

discussão, a proposta foi aprovada por todos os presentes. Com base nestes critérios, as cotas de bolsas DS de 

doutorado, para o ano de 2017, serão assim distribuídas: Letras (1), Modelagem Computacional (4), Química 

Tecnológica Ambiental (1). As cotas de mestrado, a seguinte distribuição: Administração (3), Direito e Justiça 

Social (3), Economia Aplicada (3), Engenharia Mecânica 2, Engenharia Química (2), Saúde Pública (3), 

Contabilidade (5). O ponto 3 da pauta, proposta de cronograma anual das reuniões da CPG prevendo a 

realização das reuniões nas sextas-feiras de manhã, foi aprovada por todos os presentes.Assuntos Gerais:1) 

Vigência e relatórios PNPD, observar normas disciplinadas pela Portaria n.086/2013 (relatório de atividades) 

e a vigência até 01/07/2018 para os programas de Direito, Economia e Saúde Pública. Para os demais, a 

vigência é até 31/08/2018. 2) Prazos e apoio no preenchimento da Plataforma Sucupira: até 03/02/17, 

envio dos dados revisados de 2013, 2014 e 2015 para homologação da PROPESP. Até 03/03/17, envio dos 

dados 2016 para homologação da PROPESP.3) Recepção dos estudantes PAEC/OEA. Os coordenadores 

foram informados que a DIPOSG realizou a reserva da Casa da Universidade, mas está aguardando as datas 

de chegada para emissão dos números individuais das reservas. Foram informados que, em colaboração com a 

PRAE, foi providenciado auxílio alimentação para os estudantes no RU. Foi salientado que, pela natureza do 

Convênio GCUB/PAEC-OEA, seja observada, na distribuição das bolsas DS, a concessão de bolsas a estes 
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estudantes. Também foi solicitada a verificação da vigência dos vistos dos estudantes estrangeiros que 

ingressaram nos anos anteriores. 4)Estudantes estrangeiros. Foi solicitado aos coordenadores que informem 

à DIPOSG o nome e ano de ingresso dos estudantes estrangeiros matriculados.5) Relatório de bolsas 

FAPERGS. Foi solicitado que seja encaminhado à DIPOSG o título da dissertação ou tese, até 15.04. 2017, 

para fins de elaboração do Relatório Institucional, e que seja informado ao bolsista a necessidade de depósito 

da dissertação ou tese na área pessoal do estudante, no SIGFAPERGS.6) Adiantamento PROAP 2017. Foi 

informado que o adiantamento poderá ser realizado apenas para fins de composição das bancas de defesa de 

dissertação ou tese, para custeio de diárias e passagens. Os pedidos devem ser encaminhados para a DAFC, 

por meio do SAL, informando tratar-se do ADIANTAMENTO PROAP 2017 e NOME DO PROGRAMA.7) 

Comissão de Bolsas DS. Foi solicitado que as coordenações revisem os editais e os critérios de seleção para 

concessão das bolsas DS, que disponibilizem os critérios no site do Programa e que o regulamento das bolsas 

DS não prevê cotas para ações afirmativas. Não havendo inscrição e nada mais havendo a tratar a reunião foi 

encerrada às dezessete horas, a ata após lida e aprovada vai assinada por mim Gionara Tauchen. 
 

 
 

                                                                                                                Profa. Dra. Gionara Tauchen 

                           Presidente 


