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Ata nº 8 do Comitê de Pós-Graduação FURG (novembro de 2017) 
 

No dia dezessete de novembro, às 8:30, reuniram-se os seguintes membros da CPG no Auditório 
das Pró-Rreitoria, localizado no Campus Carreiros: Grasiela Pinho (PPGOFQG), Fabíola A. 
Sperotto (PROFMAT), Everaldo Arashiro (PROFIS), Fabricio Ferrari (PPGFIS), Alex F. C. Flores 
(PPGQTA), Daiane Dias (PPGQTA), Fabiana Schneck (PPGBAC), Liércio André Isoldi (PPGEO), 
Luciano V. Biehl (PPGMEC), Gibran Teixeira (PPGE), Carlos Alberto Severo Felipe (PPGEQ), 
Lucielen Oliveira dos Santos (PPGECA), Raquel Pereira Quadrado (PPGEDU), Giovana Calcagno 
Gomes (PPGENF), Antônio Carlos Mousquer (PPGLET), Solismar Fraga Martins (PPGGEO), 
Alexandre Miranda Garcia (PPGOB), Luís Poersch (PPGAQUI), Marta Marques de Souza 
(PPGCF), Lívia Castro D’Avila (PPGA), Alexandre Costa Quintana (PPGCONT) e Gionara Tauchen 
(DIPOSG). A reunião foi orientada pela seguinte pauta: Aprovação da Ata n.07/2017; avaliação da 
proposta de site bilíngue para os programas de pós-graduação;chamada do projeto tutor 
intercultural; Assuntos gerias: Bolsas FAPERGS; reunião com o Diretor da FAPERGS. A Ata n. 7 
foi aprovada por todos os presentes. No segundo ponto de pauta, a prof. Gionara apresentou a 
proposta do site e destacou a adequação as recomendações federais no que se refere à forma, 
acessibilidade e adaptação ao uso em aplicativos. Na avaliação do conteúdo do site, sugeriu-se 
dividir o menu Pesquisa em sub-menus, não vincular a estrutura curricular aos sistemas FURG, 
pois há divergências de informações, no menu infraestrutura, separar em sub-menus laboratórios e 
biblioteca; separar o menu editais em sub-menus; no menu dissertações e teses, vincular ao SIB, 
informando dissertação ou tese, ano, nome e título do trabalho. As coordenações dos programas 
OFQG e OB informaram que realizaram a contratação de empresa para organizar o site e, por isso, 
foi acordado que as demandas desses programas será tratada individualmente. Para os demais 
programas, acordou-se o atendimento em grupos, contemplando a migração do conteúdo do site 
antigo e a capacitação dos servidores e estagiários para a utilização do Joomla. No terceiro ponto, 
a Chamada do projeto tutor intercultural, foi explicada a sistemática de atração e seleção dos 
estudantes voluntários vinculados à pós-graduação e solicitada a divulgação da Chamada pública 
entre os discentes dos programas. Nos assuntos gerais, Bolsas FAPERGS e reunião com o Diretor 
da FAPERGS, foram reforçadas as informações encaminhadas por e-mail referentes aos prazos de 
concessão (até março) e da realização da reunião no dia 20 de novembro, 14h, no auditório da 
SEAD. A Ata após lida e aprovada vai assinada por mim Gionara Tauchen. 
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