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Ata nº 9 do Comitê de Pós-Graduação FURG (dezembro de 2017) 

No dia quatorze de dezembro, às 15:30, reuniram-se os seguintes membros da CPG no auditório 
das Pró-Reitorias, localizado no Campus Carreiros: Grasiela Pinho (PPGOFQG), Pedro E.A. Silva 
(PPGCS), Everaldo Arashiro (PROFIS), Susana J. Kalil (PPGECA), Narjara Mendes Garcia 
(PPGEA), Simone Emiko Sato (PPGGEO), Fabiana Schneck (PPGBAC), Eder Mateus Gonçalves 
(PPGCOMP), Luciano V. Biehl (PPGMEC), Luciano Dalla Rosa (PPGOB), Carlos Alberto Severo 
Felipe (PPGEQ), Juliana Zomer Sandrini (PPGCF), Rodrigo Dalke Meucci (PPGSP), Giovana 
Calcagno Gomes (PPGENF), Antônio Carlos Mousquer (PPGLET), Maria Claudia Crespo Brauner 
(PPGDJS), Rafael M. Sperb (PPGC), Ricardo Vieira Rodrigues (PPGAQUI), Dinalva Aires dos 
Santos (PPGFIS), Lívia Castro D’Avila (PPGA), Alexandre Costa Quintana (PPGCONT), Patricia 
Raggi Abdallah (PPGE), Lavinia Schwantes (PPGEC), Danilo Giroldo (Vice-reitor), Eduardo Secchi 
(Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e Gionara Tauchen (DIPOSG). A reunião foi orientada 
pela seguinte pauta:aprovação da Ata n.08/2017; plano institucional de internacionalização; 
capes/PrInt. Inicialmente, a prof. Gionara solicitou a exclusão da avaliação da Ata 8 da pauta, pois 
não foi concluída. Na sequência, foi apresentada a proposta do plano de internacionalização, que 
será elaborado a partir da Política de internacionalização da FURG, sob coordenação da 
REINTER, sendo explicado que o plano deverá contemplar todas as atividades institucionais e que, 
neste momento, em virtude das demandas e prazos, a delimitação dos encaminhamentos da 
PROPESP será direcionado para as atividades da pós-graduação stricto sensu. Foi destacada a 
oportunidade de inclusão das atividades e estratégias de internacionalização na elaboração do 
novo PDI da FURG. Foi apresentada, a partir do desempenho dos programas na Avaliação 
Quadrienal, a proposta de criação de dois Projetos voltados para a pós-graduação, para os 
próximos 4 anos: 1) Projeto de consolidação e qualificação (com prioridade para os programas 3 e 
4) e Projeto de excelência (programas de excelência conforme áreas e temas prioritários, 
competências e vocações), vinculado ao Edital CAPES PrInt. Destacou-se que a integração dos 
projetos ocorrerá por meio da contratação de professores com desempenho científico em nível 
internacional, da política de reconhecimento de créditos e das atividades acadêmicas e científicas 
realizados no exterior, do acolhimento e acompanhamento de docentes, pesquisadores e discentes 
estrangeiros, da apropriação do conhecimento e experiência adquiridos no exterior pelos 
beneficiários das ações, da internacionalização do ensino, por meio da incorporação de temas 
internacionais aulas de pós-graduação, da produção de material de divulgação da universidade em 
outras línguas, incluindo versão das páginas dos cursos de pós-graduação e do treinamento e 
capacitação de servidores e técnicos para a internacionalização. Na sequência, foi apresentado o 
Edital CAPES PrInt e a proposta dos temas: Segurança e qualidade alimentar; Biodiversidade e 
bioprospeção e Mudanças climáticas e impactos. Também foi destacado que a proposta 
institucional precisa ser vinculada à vocação institucional da FURG e aos programas de excelência. 
Neste sentido, colocada em discussão, entendeu-se que o Comitê gestor deverá ser formado por 
pesquisadores de reconhecida inserção internacional, bolsistas produtividade, vinculados aos 
Programas 5, 6 e 7 que aderirem a proposta. Também se sugeriu incluir “resiliência costeira” 
vinculada aos temas. A Ata após lida e aprovada vai assinada por mim Gionara Tauchen. 
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