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Ata nº 7 do Comitê de Pós-Graduação FURG (setembro de 2017) 
 

No dia quinze de setembro, às 8:30, reuniram-se os seguintes membros da CPG na sala 4202, do 
pavilhão 4, localizado no Campus Carreiros: Grasiela Pinho (PPGOFQG), Cláudia Mentz Martins 
(PPG LETRAS), Liércio André Isoldi (PPGEO), Everaldo Arashiro (PPGPROFIS), Luís Gustavo 
Cardoso (PPGOB), Gibran Teixeira (PPGEC), Cynthia M. S. Meneghetti (PROFMAT), Fabricio 
Ferrari (PPGFIS), Fabiana Schneck (PPGBAC), Alexandre Costa Quintana (PPGCONT), Cristina 
Meinhardt (PPGEC), Lucielen dos Santos (PPGECA), Luis Henrique Poersch (PPGAQUI), Giovana 
Calcagno Gomes (PPGEnf), Livia Castro D’avila (PPGADM), Gabriela Medeiros Nogueira 
(PPGEDU), Pedro Eduardo Almeida da Silva (PPGCS), Marta Marques De Souza (PPGCF), Wiliam 
C. Marques (PPGMC), Anderson Lobato (PPGD) e Gionara Tauchen (DIPOSG). A reunião foi 
orientada pela seguinte pauta: 1) aprovação da Ata n.06/2017; 2) Apresentação das propostas de 
cursos novos de pós-graduação stricto sensu: Psicologia (M); Sociologia e Antropologia (M); 
Ciência da Informação (M), Ambientometria (M), Educação do Campo (M), Engenharia Oceânica 
(D), Direito e Justiça Social (D). A Ata foi aprovada por todos os presentes. No segundo ponto de 
pauta, a prof. Gionara explicou que as propostas foram apresentadas para a comissão interna da 
PROPESP no dia 15 de setembro e, nesta ocasião, foram sugeridas algumas alterações, sendo na 
CPG o segundo movimento de análise das propostas. Visando otimizar o tempo e as contribuições 
dos coordenadores para as propostas de criação dos cursos novos, o grupo foi dividido em 3 salas. 
Na sala 4202, coordenada pela prof. Gionara, foram apresentadas as propostas de mestrado em 
Psicologia, Educação do Campo e Ambientometria. Na sala 4101, coordenada pela prof. Cláudia 
Martins, as propostas de doutorado em Engenharia Oceânica e Direito e Justiça Social. Na sala 
4210, coordenada pela prof. Grasiela Pinho, as propostas de mestrado em Sociologia e 
Antropologia e Ciência da Informação. À proposta de mestrado em Psicologia, foi sugerida a 
inclusão de mais um objetivo tendo como foco a formação pretendida e a obrigatoriedade das 
disciplinas de Orientação de Dissertação I e II, sendo as disciplinas III e IV de caráter opcional, em 
virtude da possibilidade de conclusão do curso em 12 meses. Ao curso de Ambientometria foi 
sugerida a alteração da carga horária do Estágio de Docência de 4cr para 2cr, visando atender as 
orientações internas da FURG, e que sejam retiradas as expressões “introdução a” que constam no 
nome das disciplinas. Para o curso de Sociologia e Antropologia foi sugerido revisar as linhas de 
pesquisa, verificar se a área interdisciplinar é a mais apropriada para a submissão da proposta e 
reforço ao caráter interdisciplinar da proposta. Para o curso de Ciência da Informação foi sugerido 
rever o Trabalho de Conclusão, caracterizar melhor a demanda e a relação do perfil do egresso 
com as linhas de pesquisa. Para o curso de Educação do Campo, sugeriu-se expressar as formas 
de integração interinstitucional. Em relação às propostas de doutorado, foi sugerido intensificar as 
ações de internacionalização, desde a atuação de docentes estrangeiros, as possibilidades de co-
tutela e convênios com instituições estrangeiras.  Todas as propostas foram apresentadas e 
aprovadas para a submissão da APCN.  A Ata após lida e aprovada vai assinada por mim Gionara 
Tauchen. 
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