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Ata nº 6 do Comitê de Pós-Graduação FURG (julho de 2017) 
 

No dia vinte e oito de julho, às 9h, reuniram-se os seguintes membros da CPG no Auditório das Pró-Reitorias, 

localizado no Campus Carreiros: Vanessa Caporlingua  (PPGEA), Dariano Krummenauer (PPGAQUI), Luís 

Gustavo Cardoso (PPGOB), Luciano Volcanoglo Biehl (PPMEC), Alex F. C. Flores (PPGQTA), Lívia Castro 

D’Avila (PPGADM), Cláudia Mentz Martins (PPGLETRAS), Cristina Meinhardt (PPGCOMP), Fabiana 

Schneck (PPGBAC), Liércio André Isoldi (PPGEOCE), Marta Marques De Souza (PPGCF),  Alexandre 

Costa Quintana (PPGCONT), Solismar Fraga Martins (PPGGEOG), Carlos Alberto Severo Felipe (PPGEQ), 

André Andrade Longaray (PROFIAP), Lucielen Oliveira dos Santos (PPGECA), Gibran Teixeira 

(PPGECOAP), Elisa Helena Fernandes (PPGOFQG), Pedro Eduardo Almeida da Silva (PPGCS), Eduardo 

Resende Secchi (PROPESP), Kamila Lokman (PPGEDU), Lucia F. S. Anello (PROGEP) e Gionara Tauchen 

(DIPOSG). A reunião foi orientada pela seguinte pauta: 1) aprovação da Ata n.05/2017; 2) Minuta de edital 

contratação de Professor Visitante; 3) categorias de solicitação de recursos SIPOSG. A Ata foi aprovada por 

todos os presentes. Na proposta de minuta do edital, foram discutidas as etapas do processo seletivo sendo 

consenso que a seleção será constituída por: 1) prova de títulos e experiência profissional, de caráter 

eliminatório e classificatório; e 2) análise do plano de trabalho, de caráter eliminatório e classificatório. Foi 

proposto e aceito que na prova de títulos será analisado o currículo do candidato conforme tabela de 

pontuação que elaborada conforme documento de Área em que se insere o programa. Da mesma forma, 

deverá ser elaborado pelo programa uma tabela de pontuação para a avaliação do plano de trabalho. Os 

requisitos e as classes de contratação também foram discutidos e aprovados pelos presentes. Foi informado 

que após aprovação da proposta de contratação, que será enviada pela Unidade Acadêmica e avaliada pela 

PROPESP e PROGRAD, o Edital poderá ser lançado pela Unidade. Após o processo de seleção, o 

encaminhamento da contratação e o enquadramento da classe de contratação será homologado pela Comissão 

Especial que foi constituída com a participação dos coordenadores Kamila Lokman, Cláudia Mentz Martins, 

Luís Gustavo Cardoso, Gibran Teixeira, Liércio André Isoldi, Eduardo Resende Secchi, Lucia F. S. Anello  e 

Gionara Tauchen. No terceiro ponto de pauta, categorias de solicitação de recursos SIPOSG, foi aprovada a 

seguinte categorização: Homologação de inscrição, Prova escrita, Histórico, Defesa de projeto, Entrevista, 

Análise do currículo, Defesa de memorial, Prova de línguas, Resultado preliminar, Resultado final. Assuntos 

gerais: 1) Comissão de Bolsas. Foi informado que a DIPOSG encaminhará às coordenações a solicitação dos 

nomes para emissão de portaria. 2) Estágio na pós-graduação. Foi organizada uma comissão, para estudo do 

tema, composta por André Andrade Longaray, Lucielen Oliveira dos Santos e Gionara Tauchen. 3) 

Revalidação e reconhecimento de diplomas. Foi informado que está em andamento a proposição de 

orientações regulamentando os procedimentos na FURG. 4) Site dos programas em inglês e espanhol. Foi 

informado que as traduções já foram realizadas e que, no momento, aguardamos a proposição do NTI. A Ata 

após lida e aprovada vai assinada por mim Gionara Tauchen. 
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