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DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Ata Nº 002/2021 – Comitê de Pós-Graduação 

 

No dia 01 de Abril de 2021, às 14h, reuniram-se os membros do Comitê de Pós-

Graduação (CPG) da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, na sala 

virtual (https://meet.google.com/qmd-qkng-sry): Adail Ubirajara Sobral (PPGL), 

Aline Dorneles (PPGEC - Associação), Alexandre Costa Quintana (PPGCont), 

Andrea von Groll (CAPG/PROPESP), Caroline Drawanz Dias (PPGComp), 

Cristofer Hood Marques (PPGEO), Dariano Krummenauer (PPGAqui), Débora 

Gomes de Gomes (PROFIAP), Eduardo Borges (PPGComp), Eduardo Resende 

Secchi (PROPESP), Elizaldo Domingues dos Santos (DIPOSG/PROPESP), 

Emanuel Estrada (PPGMC), Erik Muxagata (PPGO), Everaldo Arashiro 

(PROFIS), Fábio Everton Maciel (PPGCF), Fabíola Sperotto (PROFMAT), 

Guilherme Lunardi (PPGA), Ivy Bastos Ramis de Souza (PPGCS), Jaqueline 

Garda Buffon (PPGQTA), Joanalira Corpes Magalhães (PPGEC), Júlia Matos 

(PPGH), Juliana da Silveira Espindola (PPGSPA), Juliano Marangoni 

(PPGAmb), Karin Ritter Jelinek (PPGECE), Liércio André Isoldi (PPGEO), Linjie 

Zhang (PPGSP), Luciano Volcanoglo Biehl (PPMec), Mara Regina Santos da 

Silva (PPGEnf), Matheus Jatkoske Lazo (PPGFis), Pedro Leivas (PPGEA), 

Rodrigo Kerr Duarte Pereira (PPGO), Rogério Vianna (PPG-BAC), Sheila Stolz 

da Silveira (PPGDJS), Simone Grohs Freire (PPGEA), Simone Paludo (PPGP), 

Solismar Fraga Martins (PPGeo), Vanessa Mortola (PPGEQ), Vânia Chaigar 

(PPGEdu), Vilásia Guimarães Martins (PPG-ECA), Yan Soares (IMEF). O Prof. 

Elizaldo iniciou a reunião, abordando os seguintes itens de pauta: 1. Aprovação 

da Ata Nº 001/2021 do Comitê de Pós-Graduação: a Ata foi enviada 

previamente para os(as) coordenadores(as) para análise, após algumas 

pequenas solicitações de alteração, a Ata foi aprovada por unanimidade, 2. 

Apresentação da Profa. Andrea von Groll (Coordenadora de 

Acompanhamento à Pós-Graduação): os Profs. Elizaldo (DIPOSG) e Eduardo 

Secchi (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da FURG) apresentaram a 

Profa. Andrea von Groll como a nova Coordenadora de Acompanhamento à Pós-

Graduação, ressaltando a satisfação de toda equipe da DIPOSG no aceite da 

Profa. Andrea em participar da equipe. Então, a Profa. Andrea se apresentou e 

realizou alguns comentários sobre o trabalho desenvolvido na CAPG e sobre 

alguns processos em que já está trabalhando para melhorar os fluxos e a 

sistematização dos mesmos. O Prof. Eduardo aproveitou a oportunidade para 

destacar a importância de manter o esforço para conclusão da coleta de dados 

da CAPES da forma mais qualificada, garantindo uma boa avaliação dos PPGs 

da FURG. Também comentou que a proposta desse ano deve refletir todo o 

período quadrienal. Além disso, destacou o trabalho realizado pelo Comitê 

Sucupira da FURG, que realizou revisões criteriosas das propostas dos PPGs 
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que solicitaram revisão; 3. Consulta sobre atividades de discentes da pós-

graduação: essa demanda surgiu no final da primeira reunião, onde alguns 

coordenadores relataram as dificuldades que os discentes estavam tendo no 

acesso aos laboratórios da FURG e, consequentemente, na conclusão das 

atividades de pesquisa de seus trabalhos de dissertação e tese. O Prof. Elizaldo 

imediatamente passou a palavra para a Profa. Andrea, pois ela coordenou o 

levantamento de informações junto aos discentes de PPG sobre acesso aos 

laboratórios da FURG, suas condições no Programa de Pós-Graduação e 

atividades relacionadas aos protocolos de segurança epidemiológica no âmbito 

da Universidade. A Profa. Andrea fez uma breve apresentação sobre os 

questionamentos realizados aos discentes e alguns resultados obtidos a partir 

dos questionários, deixando evidente que o material pode servir de base para 

definir estratégias entre os PPGs e Unidades Acadêmicas para acesso aos 

laboratórios; 4. Ofício 154/2021-TCU/SecexEducação – Transparência nos 

processos seletivos em nível de Pós-Graduação: o Prof. Elizaldo apresentou 

o Ofício 154/2021-TCU/SecexEducação e a NOTA TÉCNICA Nº 01/2020 CPG – 

PROPEP/UFAL recomendando boas práticas de transparência em processos 

seletivos de Pós-Graduação. A PROPESP recebeu o ofício e nota técnica do 

TCU por ser considerada boa prática, devendo ser observada pelas 

Universidades Federais. O material foi apresentado a todas as coordenações e 

disponibilizado para consulta e observação. De uma forma geral, os processos 

seletivos nos PPGs da FURG apresentam elevado nível de transparência, o que 

atende a Nota Técnica anexa ao Ofício 154/2021-TCU/SecexEducação; 5. 

Breve apresentação do Planejamento Estratégico da DIPOSG (Quadriênio 

2021 – 2024): o Prof. Elizaldo realizou a apresentação do planejamento 

estratégico da DIPOSG para o período quadrienal 2021 – 2024. Primeiramente, 

foi apresentado quem são os membros da equipe da DIPOSG e as principais 

atividades desenvolvidas. Posteriormente, foram apresentadas ações a serem 

desenvolvidas, entre elas a implementação do Planejamento Estratégico (PE) 

dos PPGs Stricto Sensu e do desenvolvimento dos sistemas de auto-avaliação, 

que fornecerão subsídios para o PE dos PPGs. O Prof. Elizaldo também 

mencionou sobre a importância de sistematização das ações gerenciais, de 

forma a permitir a redução de variabilidade dos processos internos. Pretende-se 

criar sequências de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para que as 

rotinas acadêmicas sejam desenvolvidas de forma mais fluente e que os 

gestores na PG possam ter mais tempo para o planejamento dos PPGs. 

Também foi informado pelo Prof. Elizaldo que todos procedimentos consolidados 

nos PPGs, que sirvam de auxílio a outros PPGs são muito bem-vindos e que 

podem ser compartilhados com outros Programas; 6. Recursos do PROAP 

2019 e 2020: O Prof. Elizaldo apresentou os recursos de PROAP 2019 e 2020 

ainda disponíveis em empenhos de alguns programas de pós-graduação e 

empenho da PROPESP. Também foi apresentado o fluxograma com as 

principais etapas para a solicitação dos recursos de PROAP (auxílio financeiro a 
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estudante e pesquisador) da PROPESP. Esse Fluxograma também será 

disponibilizado no site da PROPESP. Para finalizar, o Prof. Elizaldo solicitou que 

os PPGs detentores de PROAP no ano de 2019 realizem as solicitações, no 

máximo até 25 de Junho de 2021, pois esses recursos devem ser executados 

até o dia 30 de Junho de 2021; 7. Recursos para revisão de artigos em inglês 

(AJE): o Prof. Elizaldo informou que a PROPESP possui recursos para revisão 

de artigos em inglês no total de R$ 49.849,39 (quarenta e nove mil, oitocentos e 

quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), destes R$ 15.849,39 (quinze mil, 

oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) são de recursos da 

PROPESP. Também foi instruído sobre os procedimentos para solicitação das 

revisões, que devem ser realizadas apenas pelos coordenadores de PPGs para 

a Direção de Pós-Graduação; 8. Proposta de Regulamento de Pós-Doutorado 

na FURG: embora a minuta de regulamento de pós-doutorado na FURG tivesse 

sido previamente aprovada no âmbito da CPG, a minuta passou por uma revisão 

criteriosa na PROPESP sofrendo algumas alterações. Dessa forma, a minuta da 

proposta de regulamento de pós-doutorado na FURG foi reapresentada na 

reunião da CPG. Alguns pontos importantes foram destacados pelos(as) 

coordenadores(as) gerando algumas alterações que foram realizadas no 

documento no decorrer da própria reunião da CPG. Após a realização das 

alterações discutidas na reunião, o documento foi revisitado e a proposta de 

regulamento de pós-doutorado na FURG foi aprovada por unanimidade; 9. 

Assuntos Gerais: como primeiro assunto geral, os(as) coordenadores(as) 

relataram a grande dificuldade em conseguir concluir a coleta de dados devido 

à enorme quantidade de informações solicitadas pelas áreas para a presente 

avaliação quadrienal. Foi salientada a importância de que os participantes dos 

programas (docentes e discentes) tenham tempo para planejamento de suas 

atividades e, principalmente, para desenvolvimento das ações de pesquisa, 

inovação tecnológica e formação qualificada. Assim, acredita-se que a 

necessidade de coleta tão extensiva pode causar impactos negativos no 

desenvolvimento futuro da pesquisa, inovação e formação qualificada. Como 

segundo assunto geral, foi discutido sobre a ação do NUTRA na realização de 

traduções para os Programas de Pós-Graduação. O Prof. Adail Sobral explicou 

que o NUTRA não possui mais a função de tradutor, dessa forma o mesmo tem 

atuado especificamente em ações de tradução institucionais (por exemplo: 

tradução de informações para os sites dos PPGs). Contudo, traduções de artigos 

científicos não estão sendo possíveis de serem atendidas pelo NUTRA. Dessa 

forma, a PROPESP pretende avaliar alguma estratégia para possibilitar a 

contratação desse serviço para os PPGs. Ações realizadas pelos próprios PPGs 

também serão bem vindas, bem como, o compartilhamento de estratégias entre 

os PPGs e a DIPOSG. Como último assunto geral, o Prof. Elizaldo apresentou 

uma proposta de realizar uma homenagem póstuma aos docentes e 

pesquisadores que tiveram contribuição importante para a pesquisa e pós-

graduação da FURG. O Prof. Elizaldo lembrou a partida dos Profs. Carlos 
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Prentice Hernandez (EQA) e Wiliam Correa Marques (IMEF), que realizaram 

trabalho dedicado pela FURG e infelizmente nos deixaram em 2020 e 2021. A 

Profa. Sheila Stolz da Silveira comentou sobre o Prof. Attila Louzada Júnior, que 

faleceu em 2019. O objetivo é montar uma espécie de memorial em 

reconhecimento as pessoas que participaram da construção da pesquisa e da 

pós-graduação na FURG. O Prof. Elizaldo solicitou que as coordenações ou 

Unidades Acadêmicas enviem um texto de até 500 palavras, descrevendo as 

principais ações do docente ou pesquisador e, se possível, uma foto para que 

seja divulgado em uma sessão de memorial no site da PROPESP. Todos(as) 

os(as) coordenadores(as) aprovaram a proposta por unanimidade. Não havendo 

mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada e a presente Ata, que após lida e 

aprovada pelos membros da CPG, foi assinada pelo Diretor de Pós-Graduação, 

Prof. Elizaldo Domingues dos Santos, que também atuou como secretário da 

reunião. 
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