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Ata nº 4 do Comitê de Pós-Graduação FURG (junho de 2017) 
 

No dia Dois de junho, às 14h, reuniram-se os seguintes membros da CPG no Auditório das Pró-Reitorias, 

localizado no Campus Carreiros: Alexandre Quintana (PPGCont), Anderson Lobato (PPGD), André Longaray 

(PPGAdmPúbl – MP), Dinalva de Sales (PPGFis), Fabiana Schneck (PPGBAC), Fabiola Sperotto (PPGMat), 

Flávio Rodrigues (PPGCS), Grasiela Pinho (PPGOFQG), Jeferson Souza (PPGMC), Juliana Sandrini 

(PPGCF), Gabriela Medeiros (PPGEdu), Liércio Isoldi (PPGEO), Luis Poersch (PPGAqui), Solismar Martin 

(PPGeo), Susana Kalil (PPGECA), Adriano Frafa da Silva (PPGH), Lívia Castro D’Ávila (PPGA), Vanessa 

Mortola (PPGEQ), Gibran Teixeira (PPGE), Maria Cláudia Brauer (PPD), Elizaldo Santos (DIPOSG) e 

Gionara Tauchen (DIPOSG). A reunião foi orientada pela seguinte pauta: 1) aprovação da Ata n.03/2017; 2) 

finalização da revisão do Regimento Geral da Pós-Graduação; 3) estrutura de conteúdos dos sites dos 

Programas de Pós-Graduação. Assuntos gerais: Edital Be-a-Doc; Proposta de Política de Ações Afirmativas 

para a Pós-graduação e Proposta de Política de Internacionalização. No primeiro ponto, aprovação da Ata 

n.03/2017, todos os presentes votaram pela aprovação. No segundo ponto, revisão do Regimento Geral da 

Pós-Graduação, procedeu-se a análise a partir do Art. 18, do Regime Didático. A prof. Gionara destacou a 

proposta de inclusão do Capítulo VI, Comissão de Bolsas, justificando a necessidade do acompanhamento 

sistemático dos processos de concessão, acompanhamento e avaliação dos bolsistas. Todos os presentes 

aprovaram a proposta e a prof. Fabiana Schneck solicitou a inclusão de redação referente ao acompanhamento 

do estágio de docência pela Comissão de Bolsas, conforme vem sendo regulamentado pelo Programa 

Demanda Social da CAPES. Também foi destacada a necessidade de emissão de Portaria para os membros 

que integram a Comissão de Bolsas. A prof. Gionara comprometeu-se em verificar os procedimentos para esta 

emissão. Foi discutida a possibilidade da defesa de dissertação ou tese ser o último ato para a concessão do 

título ao estudante. Muitos coordenadores entendem que a revisão do documento final, após a defesa, é de 

suma importância para a qualificação do documento que será disponibilizado ao público e que este processo 

também contempla as sugestões da banca. Por outro, salientou-se que os problemas de titulação referem-se à 

inserção das informações sobre a titulação na Plataforma Sucupira. Alguns Programas informam a data da 

defesa sem que o estudante tenha cumprido todos os requisitos para a concessão do título, ou seja, as 

informações nos Sistemas FURG divergem das informações na Plataforma Sucupira. Assim sendo, reforçou-

se que a DIPOSG sempre recomendou a inserção da titulação na Sucupira após a titulação pela instituição. 

Colocado em votação, as alterações no Regimento Geral foram aprovadas por todos os presentes. No terceiro 

ponto de pauta, a estrutura de conteúdos dos sites dos Programas de Pós-Graduação, a prof. Gionara explicou 

que, conforme informado nas reuniões anteriores, a PROPESP está mobilizando ações para a organização dos 

sites em inglês e espanhol. Para tanto, providenciou a contratação de tradutores vinculados ao NUTRA do 

ILA e solicitou apoio do NTI. Uma das orientações do NTI foi sobre a estrutura de conteúdos do site. Neste 

sentido, foram realizadas 2 reuniões com os coordenadores que atuam nos programas que possuem  curso de 

doutorado para proposição desta organização. O documento foi encaminhado para a avaliação da CPG 

juntamente com a convocação para a reunião. A proposta foi apresentada pela prof. Gionara e colocada em 

votação. A proposta foi aprovada por todos os coordenadores. Nos assuntos gerais, a prof. Gionara solicitou 

que as coordenações encaminhem a intenção de participação na chamada do Edital Be-a-Doc organizado pelo 

GCUB. Informou que, em breve, serão divulgadas e discutidas as propostas de Política de Ações Afirmativas 

para a Pós-graduação e a proposta de Política de Internacionalização. Nada mais havendo a tratar, a reunião 

foi encerrada às dezessete horas. A Ata após lida e aprovada vai assinada por mim Gionara Tauchen. 

 



 2 

 

 

 

 

                                                                                                                    Profa. Dra. Gionara Tauchen 

                                 Presidente 


