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DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Ata Nº 001/2021 – Comitê de Pós-Graduação 

 

No dia 08 de Fevereiro 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 Sobral (PPGL), Aline 

Dorneles (PPGEC - Associação), Ana Paula Capuano da Cruz (PPGCont), 

Cristofer Hood Marques (PPGEO), Débora Gomes de Gomes (PROFIAP), 

Dinalva Sales (PPGFis), Elizaldo Domingues dos Santos (DIPOSG/PROPESP), 

Emanuel Estrada (PPGMC), Eunice Machado (PPGO), Everaldo Arashiro 

(PROFIS), Fabiana Travessini (PROFMAT), Fábio Everton Maciel (PPGCF), 

Flavio Rodrigues (PPGCS), Guilherme Lunardi (PPGA), Jaqueline Buffon 

(PPGQTA), Joanalira Corpes Magalhães (PPGEC), Juliana da Silveira Espindola 

(PPGSPA), Juliano Marangoni (PPGAmb), Karin Ritter Jelinek (PPGECE), 

Liércio André Isoldi (PPGEO), Linjie Zhang (PPGSP), Luciano Dalla Rosa 

(PPGOB), Mara Regina Santos da Silva (PPGEnf), Michele Greque de Morais 

(PPG-ECA), Pedro Leivas (PPGEA), Raquel Pereira (PPG-Edu), Ricardo Vieira 

Rodrigues (PPGAqui), Rogério Vianna (PPG-BAC), Simone Freire (PPGEA), 

Simone Paludo (PPGP), Solismar Fraga Martins (PPGeo), Vanessa Mortola 

(PPGEQ). O Prof. Elizaldo iniciou a reunião, abordando os seguintes itens de 

pauta: 1. Calendário da Pós-Graduação no ano de 2021: o calendário da Pós-

Graduação foi enviado previamente para as coordenações e os(as) 

coordenadores(as) apresentaram recomendações para melhoras no calendário, 

incluindo algumas datas que foram corrigidas pelo fato de reuniões propostas 

em dias com feriados, 2. Cronograma de rotinas acadêmicas no primeiro 

semestre de 2021: foi apresentado o cronograma de rotinas acadêmicas para o 

primeiro semestre de 2021, com data de início das aulas para o dia 12 de Abril 

de 2021. O objetivo inicial da data proposta foi evitar o início das aulas com o 

período de término da declaração da coleta de dados da CAPES. Após 

manifestações sobre a possibilidade da data proposta afetar a distribuição de 

cotas de bolsas (fazendo com que alguns programas ficassem com cotas 

ociosas durante um mês) e organização prévia de alguns programas sobre o 

início das aulas, decidiu-se conjuntamente pela flexibilização nas datas de início 

das aulas (e consequentemente nos períodos de matrículas e trancamento de 

disciplinas); 3. Calendário interno da Coleta de Dados da CAPES: foi 

apresentado o calendário interno para o envio da proposta para revisão por parte 

do Comitê Sucupira, bem como, todas as datas limite para envio da coleta de 

dados, preenchimento das informações de indicações dos programas e também 

as datas internas para a proposta de criação de cursos novos. Também foi 

ressaltado que, após consulta a CAPES, ainda não há até a data da reunião 

datas para submissão de APCN (Análise de Propostas de Cursos Novos) para a 
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CAPES; 4. Informações sobre preenchimento da Coleta de Dados e Análise 

do Comitê Sucupira: foi explicado sobre o funcionamento do Comitê Sucupira, 

que possui como principal objetivo, revisar as propostas dos programas que 

solicitarem a DIPOSG a revisão. Também foi incentivado o envio de um arquivo  

de texto com a proposta do programa para revisão pelo Comitê. O Prof. Elizaldo 

ainda mencionou que o Comitê seria criado e recomendações sobre a inserção 

dessa informação por parte dos programas seria informada no momento de 

criação da portaria com os seus componentes; 5. Edital GCUB/ProAfri – Vagas 

Ofertadas: foi informado sobre o Edital de vagas para o Programa ProAfri com 

as datas limites para envio por parte dos programas; 6. Assuntos Gerais: houve 

manifestações sobre as dificuldades para conclusão dos trabalhos de 

dissertação e tese nos prazos estabelecidos pelo Regimento da Pós-Graduação, 

mesmo após Deliberação Nº 022/2020 – COEPEA e Ato Executivo Nº 41/2020, 

onde foi deliberado sobre prorrogação de 6 meses aos prazos estabelecidos na 

Deliberação Nº 054/2017 - COEPEA. Além disso, tem sido recomendado que as 

Unidades Acadêmicas permitam o acesso aos laboratórios apenas a discentes 

em período final de conclusão de trabalho. Dessa forma, as dificuldades para 

conclusão estão se espalhando a todos discentes dos programas. A PROPESP 

fará um levantamento junto aos discentes de pós-graduação stricto sensu para 

identificar a situação dos alunos para auxiliar no problema. 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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