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Ata nº 2 do Comitê de Pós-graduação FURG (março de 2017) 
 

No dia dez de março, às 8:30min, reuniram-se os seguintes membros da CPG no Auditório das Pró-Reitorias, 

localizado no Campus Carreiros: Adriana Silva (PPGHist), Adriano Werhli (PPGComp), Alex Flores 

(PPGQTA), Alexandre Quintana (PPGCont), Anderson Lobato (PPGD), André Longaray (PPGAdmPúbl – 

MP), Carlos Felipe (PPGEQ), Carlos Machado (PPGEA), Cláudia Martins (PPGL), Cristina Meinhardt 

(convidada, PPGComp), Fabiola Sperotto (PPGMat), Fabrício Ferrari (PPGFis), Flávio Rodrigues (PPGCS), 

Gibran Teixeira (PPGE), Giovana Gomes (PPGEnf), Grasiela Pinho (PPGOFQG), Juliana Sandrini (PPGCF), 

Kamila Lockmann (PPGEdu), Liércio Isoldi (PPGEO), Lizandra Robe (PPGBAC), Luís Cardoso (PPGOB), 

Luis Poersch (PPGAqui), Marlene Pelzer (convidada, PPGEnf), Marta de Souza (PPGCF), Rafael Sperb 

(PPGC), Raul Sassi (PPGSP), Solismar Martin (PPGeo), Susana Kalil (PPGECA), Vilmar Tondolo 

(PPGAdm), Wiliam Marques (PPGMC), Elizaldo dos Santos (CAPG) e Gionara Tauchen (DIPOSG). A 

reunião foi orientada pela seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata nº 01/2017; 2) Revisão do Regimento Geral da 

Pós-Graduação stricto sensu. Assuntos gerais: 1) Remanejo de bolsas DS 2017; 2) Distribuição do PROAP 

2017; 3) Remanejo de Bolsas PNPD; 4) Plataforma Sucupira; 5) Inscrições no curso de Gestão da Pós-

Graduação e 6) Dimensionamento da Internacionalização. O item 1 da pauta, a Ata nº 01/2017, foi colocado 

em apreciação entre os membros da CPG e, após algumas sugestões de correções de digitação, foi aprovada 

por unanimidade. Posteriormente, a Prof. Gionara Tauchen solicitou aos presentes alteração na sequência dos 

itens de pauta. Em função da revisão do Regimento Geral da Pós-Graduação demandar um maior tempo para 

análise, propôs-se que os itens relacionados a Assuntos Gerais fossem analisados antes do item de pauta 2. 

Colocada em votação a alteração da sequência dos itens de pauta foi aprovada por unanimidade. Assim, 

realizou-se a discussão dos Assuntos Gerais. Assuntos Gerais: 1) Remanejo de bolsas DS 2017, a Prof. 

Gionara apresentou as cotas de bolsas de doutorado e mestrado remanejadas entre os PPG nos anos de 2015 e 

2016. Salientou que este remanejo é sempre acordado entre os programas e que, no ano de 2016, foi realizado 

em outubro, me virtude do calendário informado pela CAPES. Em 2017, o remanejo precisa ser solicitado até 

o final de maio e, por isso, as cotas remanejadas no ano anterior, no caso de retorno ao programa que cedeu a 

cota, precisa ser cancelada, para constar disponibilidade para o remanejo.  A Prof. Gionara informou que fará 

o levantamento das cotas não implementadas pelos programas e agendará reunião para tratar do remanejo 

entre os PPGs, bem como dos critérios para a redistribuição. 2) Distribuição do PROAP 2017, a Prof. 

Gionara ressaltou a necessidade de observância das Instruções Normativas (IN 003/2016 e IN 004/2016), que 

dispõe sobre o uso dos recursos de auxílio financeiro ao estudante e ao pesquisador (PNPD), para a 

distribuição do PROAP 2017 . Também foi observado que os recursos são distribuídos por atividades e 

empenhos e que estes devem ser observados no planejamento anual do PROAP. 3) Remanejo de Bolsas 

PNPD, a Prof. Gionara informou aos coordenadores que, caso algum PPG possua cota(s) de PNPD não 

implementada, pode ser realizado o remanejo para outro PPG até o final de maio. Os coordenadores não 

manifestaram necessidade de remanejo. 4) Plataforma Sucupira, a Prof. Gionara informou que no próximo 

curso de Gestão da Pós-Graduação (que iniciará ao final do mês de abril) o Prof. Elizaldo (Coordenador de 

Acompanhamento à Pós-Graduação) tratará do preenchimento da Plataforma Sucupira. Foi reforçada a 

necessidade de inclusão dos dados na Plataforma ao longo do ano, evitando transtornos na consolidação e 

oportunizando o envio de sugestões pela DIPOSG. Além disso, foi destacado que a Plataforma Sucupira é 

uma ferramenta de gestão dos Programas de Pós-Graduação. 5) Inscrições no curso de Gestão da Pós-

Graduação, a Prof. Gionara destacou que as inscrições para o curso de gestão da Pós-Graduação serão 

reabertas, no período de 20 a 30 de março de 2017. Além das coordenações e secretários, os docentes e 
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estagiários do programa também podem participar. 6) Dimensionamento da Internacionalização, a Prof. 

Gionara explicou que a CAPES enviou um documento solicitando dados para o dimensionamento da  

internacionalização das IES brasileiras. Neste documento, são requeridos diversos dados. Por isso, foi 

encaminhada uma tabela aos programas para facilitar a compilação das informações. Após a discussão dos 

Assuntos Gerais, realizou-se a discussão da pauta 2 da reunião: Revisão do Regimento Geral da Pós-

Graduação stricto sensu. Foi realizada a releitura dos itens que haviam sido discutidos na reunião realizada 

em 09/12/2016, Ata n. 07/2016, tendo em vista a necessidade de incorporação de outras atribuições às 

coordenações dos programas, previstas no Regimento Geral da FURG. A discussão do Regimento foi 

realizada até o Art. 17 (Capítulo V – Regime Didático) sua apreciação terá seguimento na próxima reunião da 

CPG. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta minutos. A Ata após lida e 

aprovada vai assinada por mim Gionara Tauchen. 
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