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Recomendações da PROPESP com textos complementares que 

podem ser utilizados na proposta dos PPGs Stricto Sensu da 

FURG - 2020 

 

 Prezados(as) coordenadores(as), o objetivo desse documento é fornecer 

informações complementares que podem ser utilizadas na proposta dos programas na 

coleta anual de dados para a CAPES. As informações estão sendo recomendadas de 

acordo com o item de avaliação. Caso não seja possível inserir no item recomendado, 

é possível avaliar a possibilidade de inserção no campo de observações gerais. 

 

1.1 Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas de 

pesquisa, projetos em andamento e estrutura curricular, bem como a 

infraestrutura disponível, em relação aos objetivos, missão e modalidade do 

Programa. (Incluir na descrição os objetivos e a missão do programa)  

 

Com relação a Infraestrutura, são sugeridos como textos complementares: 

Para os PPGs que não realizaram descrição do sistema de bibliotecas da FURG, 

propõe-se um texto geral com informações sobre o sistema de bibliotecas (que podem 

ser adaptados pelos PPGs): 

O Sistema de Bibliotecas (SiB) está ligado à Pró-Reitoria de Graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e se constitui de uma Biblioteca Central e 

sete Bibliotecas Setoriais (Área Acadêmica da Saúde, Campus Santa Vitória do Palmar, 

Campus de Santo Antônio da Patrulha, Campus de São Lourenço do Sul, Museu 

Oceanográfico, Pós-Graduação em Educação Ambiental Sala Verde “Judith Cortesão” 

e Pós-Graduação em Oceanografia).  

Os discentes de Pós-Graduação podem consultar e retirar obras bibliográficas 

para empréstimo domiciliar em todas as bibliotecas do SiB. As bibliotecas mais 

acessadas são as do Campus Carreiros. Todas as bibliotecas do SiB são informatizadas 

e as principais informações podem ser consultadas em http://www.biblioteca.furg.br/. 

Além disso, as obras disponíveis nas bibliotecas podem ser acessadas, através do 

endereço http://www.argo.furg.br/, por discentes e servidores da FURG, identificados 

por número de matrícula ou SIAPE e senha de acesso. Além disso, é possível acessar 

e-books, normas da ABNT, Teses e Dissertações, Repositório Institucional e Portal de 

Periódicos da CAPES.  

Vale destacar que a FURG possui acesso livre ao Portal de Periódicos da 

CAPES em todos os computadores conectados à rede da Universidade, também 

podendo ser acessado em computadores fora do espaço físico da FURG. Para o acesso 

externo, deve-se acessar http://www.periodicos.capes.gov.br e usar o link "Meu 

espaço". Nesse campo, utiliza-se o acesso remoto via CAFe (Comunidade Acadêmica 

Federada), informando usuário e senha do sistemas.furg.br. O Portal Periódico da 

http://www.biblioteca.furg.br/
http://www.argo.furg.br/
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CAPES pode ser acessado também através de links específicos nos sites da biblioteca 

da FURG http://www.argo.furg.br/ e http://www.biblioteca.furg.br/. 

 

Além dos espaços de laboratórios, bibliotecas (geral e setoriais) e equipamentos 

(aqueles relevantes/sofisticados e também os de médio/grande porte) devem aparecer 

de forma explicita. Alguns PPGs podem ainda adicionar texto que vincule estrutura 

multiusuária da FURG às suas atividades de Pesquisa. Abaixo (primeiro parágrafo) 

sugere-se um texto mais genérico da infraestrutura, o qual pode ser aproveitado desta 

forma ou, em algumas situações, é possível complementar com mais detalhamento para 

algumas estruturas, como os Centros Multiusuários que aparecem na sequência deste 

parágrafo. 

A FURG conta com a infraestrutura distribuída no campus Carreiros, localizado 

em Rio Grande, e nos campi fora da sede, em Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço 

do Sul e Santa Vitória do Palmar. O Carreiros concentra a maior parcela da área física 

construída, com 115.017,46m2 do total de 206.304,06m2. A infraestrutura envolve 

centros de pesquisas multiusuários, salas de aula, salas administrativas, salas de 

permanência para os docentes e estudantes, laboratórios, bibliotecas, museus, 

auditórios, etc. A instituição dispõe de auditórios equipados com Tecnologias da 

Informação e Comunicação, com equipamentos de web e videoconferência para o 

desenvolvimento de aulas, seminários e bancas avaliadoras. Também possui Hotel de 

Transito para hospedagem temporária dos estudantes e pesquisadores estrangeiros. 

Destaca-se a frota da Universidade com diversas embarcações de grande, médio, e 

pequeno porte, especialmente, o Navio de Pesquisa “Atlântico Sul”, atuando no campo 

da pesquisa oceanográfica e pesqueira. No ano de 2017, a FURG recebeu, com 

recursos do MEC, o Navio de Ensino “Ciências do Mar I”, um Laboratório de Ensino 

Flutuante (LEF) que atende todas as universidades da região sul que atuam na área das 

ciências do mar. A FURG conta ainda com três Centros Multiusuários, o Centro 

Integrado de Análises (CIA-FURG), o Centro de Microscopia Eletrônica do Sul (CEME-

SUL) , e o Centro de Biodiversidade Subtropical (CBS), incluídos no Programa de 

Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários – ProCEM. Além disso, a FURG 

possui um Centro Integrado de Desenvolvimento do Ecossistema Costeiro do Extremo 

Sul – CIDEC- SUL, com um complexo de auditórios; a Estação Marinha de Aquicultura 

(EMA) e a Estação de Maricultura. Possui um Centro de Convívio dos Meninos do Mar 

que atende a jovens em situação de vulnerabilidade sócio-econômico-ambiental; uma 

Estação de Apoio Antártico - ESANTAR, que presta apoio logístico às expedições 

brasileiras que se deslocam ao Continente Antártico e o Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Rio Grande (HU-FURG), referência no tratamento de AIDS, 

tuberculose e asma. Conta com 252 leitos e, estando localizado junto ao único porto 

marítimo do Estado, configura-se num singular ambiente de pesquisas de caráter básico 

e clínico, que são de interesse de centros nacionais e internacionais que desenvolvem 

plataformas diagnósticas e novos fármacos.  

 Descrição dos Centros Multiusuários que podem ser usadas, conforme 

conveniência do PPG: 
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Centro Integrado de Análises/CIA-FURG  

 O Centro Integrado de Análises da Universidade Federal do Rio Grande - CIA/FURG 
constitui-se como um órgão vinculado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação –
PROPESP conforme a Resolução Nº 023/2015 do CONSUN. O CIA/FURG tem como 
finalidade oferecer condições de uso de equipamentos de análises químicas, físicas e 
biológicas, lotados no centro, em atividades relacionadas à pesquisa, ensino, extensão 
e inovação envolvendo conhecimento e integração entre as diversas áreas, possuindo 
estrutura multiusuária com o uso compartilhado de equipamentos, em acordo 
à Resolução Nº 004/2006 (CONSUN), de 17 de março de 2006, a qual dispõe sobre o 
Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários da FURG – ProCEM. 
 
Infraestrutura do CIA-FURG 
O CIA-FURG possui prédio próprio, ocupando uma área de 700 m2. Conta com 
equipamentos para análises por Ressonância Magnética Nuclear - RMN, Analisador 
Termogravimétrico - TGA, Calorímetro de Varredura Diferencial - DSC, Analisador 
Superficial - BET, Cromatografia Líquida com Detecção por Ultravioleta e Índice de 
Refração - HPLC-UV-RID, Cromatografia Gasosa com Detecção por Espectrometria de 
Massas em Série - GC-MS/MS, Espectrometria de Massas de Razões Isotópicas - 
IRMS, Espectrometria de Absorção Atômica de Alta Resolução com Fonte Contínua - 
HR-CS-AAS e Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado - ICP-
MS. 
 

Centro de Microscopia Eletrônica do Sul/CEME-SUL 

O CEME-SUL da FURG constitui-se como um órgão vinculado à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP conforme a Resolução Nº 031/2014 do 
CONSUN.  O CEME-SUL tem por finalidade oferecer condições de uso dos recursos da 
microscopia eletrônica, microscopia confocal, difratometria de raios-x em atividades 
relacionadas ao ensino, à pesquisa, inovação e à extensão universitária. O CEME-SUL 
é voltado a diversas áreas do conhecimento, possuindo estrutura multiusuária com o 
uso compartilhado regido pela Resolução Nº 004/2006 (CONSUN), de 17 de março de 
2006, a qual dispõe sobre o Programa de Compartilhamento de Equipamentos 
Multiusuários da FURG – ProCEM. 

 

Infraestrutura do CEME-SUL 

O CEME-SUL possui prédio próprio, ocupando uma área de 236 m2, com infraestrutura 

em microscopia eletrônica, microscopia confocal, difração de raios-X e um laboratório 

de nanobiotecnologia equipado com um homogeneizador à alta pressão. O Centro 

possui equipamentos de grande porte (EGP) e equipamentos para preparação de 

amostras (EPA).  

EGP: Microscópio Eletrônico de Transmissão de 120 keV, Jeol, JEM-1400, acoplado 

com microssonda de EDS; Microscópio Eletrônico de Varredura, em modo alto e baixo 

vácuo, Jeol, JSM - 6610LV, com microssonda de EDS;  Microscópio Confocal Invertido 

de Varredura a Laser, Leica, TCS SP8; Difratômetro de Raios X com câmara para 

temperaturas criogênicas, Bruker, D8 Advance; Homogeneizador a alta pressão 

EmulsiFlex - C3, Avestin. 

https://cia.furg.br/images/Delib_COEPEA_104-16_Regimento_CIA-FURG.pdf#_blank
http://www.conselho.furg.br/converte.php?arquivo=delibera/consun/00406.htm#_blank
https://cemesul.furg.br/images/03114-1.pdf#_blank
http://www.conselho.furg.br/converte.php?arquivo=delibera/consun/00406.htm#_blank
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EPA: "Sputtering" de ouro e de carbono - Denton Vacuum Desk V; "Ponto Crítico" 

- Autosamdri - 815 série A; "Ultramicrótomo" - Powertome Ultramicrotomes X;  
 

Centro de Biodiversidade Subtropical/CBS-FURG 

O Centro de Biodiversidade Subtropical (CBS-FURG), criado formalmente em 2019 e 

com início das atividades em 2020, dispõem de infraestrutura e instalações para dar 

suporte às atividades de coleta, preparação de exemplares a serem depositados em 23 

coleções científicas. Com uma estrutura moderna e visão futurista das coleções 

científicas, conta com linhagens de células vivas (linhagens humanas tumorais e testes 

de saúde e famacológicos, de animais e microalgas), germoplasma e bancos de 

amostras moleculares, além de fósseis e coleções úmidas e secas tradicionais. Conta 

com laboratórios de necropsias, preparação de material úmido, preparação de material 

seco, salas de microscopia, preparação de amostras e fotografia, de administração de 

dados e coleções vivas, além de três câmaras frias. O Centro tornará acessível milhares 

de exemplares e amostras que poderão beneficiar inúmeras instituições nacionais e 

estrangeiras que estudam os ambientes costeiros, marinhos subtropicais. 

 

1.3 Planejamento estratégico do Programa, considerando também articulações 

com o planejamento estratégico da instituição, com vistas à gestão do seu 

desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da infraestrutura e melhor 

formação de seus alunos, vinculada à produção intelectual – bibliográfica, técnica 

ou artística. 

Vocação: 

Apresentar a vocação da FURG e procurar alinhar com a missão e visão do PPG. 

A FURG é uma universidade voltada para os ecossistemas costeiros e oceânicos, e 

expressa seu compromisso socioambiental e seu alinhamento com o desenvolvimento 

local, regional, nacional e global, envolvendo todas as áreas do conhecimento. A 

definição da filosofia da Universidade como voltada para o ecossistema costeiro tem a 

virtude de compreendê-la como imediatamente compromissada com a comunidade, 

exercendo, assim, sua relevante função social desenvolvida nas mais diversas 

atividades promovidas pela Instituição, quer sejam seus cursos de graduação, pós-

graduação lato e stricto sensu, ou ainda, atividades de pesquisa e extensão.  

Alinhamento com os Objetos de Desenvolvimento Sustentável: 

 Apresentar se há ações que possuam vinculação com os Objetos de 

Desenvolvimento Sustentável. Verificar quais são dentre os 17 objetivos elaborados 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) e assinados pelos países como parte da 

Agenda 2030, o curso possui alinhamento. Indicar como sua atuação contribui para 

estes objetivos 

https://plan.org.br/conheca-os-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/ 

Planejamento Estratégico: 
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 Os PPGs podem relatar que há um bom alinhamento dos seus planejamentos 

estratégicos com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FURG e o 

Planejamento Estratégico da PROPESP. Uma recomendação de texto é fornecida 

abaixo: 

Na FURG, o planejamento estratégico dos programas de pós-graduação encontra-se 

articulado, em âmbito institucional, ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que, 

para o período de 2019- 2022, definiu como Missão “promover o avanço do 

conhecimento e a educação plena com excelência, formando profissionais capazes de 

contribuir para o desenvolvimento humano e a melhoria da qualidade socioambiental” e 

como Visão “consolidar sua imagem nacional e internacional como referência em 

educação, desenvolvimento tecnológico e estudo dos ecossistemas costeiros e 

oceânicos”. Para a pós-graduação, a FURG tem como objetivos “buscar a excelência 

dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu e ampliar a oferta de cursos de Pós-

Graduação stricto sensu”, sendo estes desmembrados em inúmeras estratégias que 

subsidiam e regulam a elaboração dos planos de ação anuais da Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação e das Unidades Acadêmicas responsáveis pela gestão dos 

cursos. Além disso, o Planejamento Estratégico dos Programas também está alinhado 

ao Planejamento Estratégico da PROPESP, estabelecido pela sua Instrução Normativa 

Nº 01/2020, que possui entre seus objetivos sistematizar o planejamento da Pró-Reitoria 

a curto, médio e longo prazo, bem como subsidiar e instrumentalizar as coordenações 

dos programas à elaboração e qualificação dos seus planejamentos estratégicos. 

 

1.4 Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do Programa, 

com foco na formação discente e produção intelectual. 

 No processo de autoavaliação, recomenda-se que seja realizada alguma 

vinculação com o processo de autoavaliação da FURG realizada pela Diretoria de 

Avaliação Institucional (DAI). O seguinte texto é sugerido: 

É importante destacar que a autoavaliação dos programas de pós-graduação da FURG 

encontra-se articulada aos processos de autoavaliação institucional e avaliação externa. 

No âmbito institucional, a  Comissão Própria de Avaliação (CPA), com apoio da Diretoria 

de Avaliação Institucional, coordena os processos de autoavaliação vinculados ao 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) (Lei n° 10.861, de 14 de 

abril de 2004). Neste âmbito, os estudantes dos cursos de mestrado e doutorado 

realizam, anualmente, a avaliação dos docentes considerando os aspectos didáticos 

das atividades de ensino da pós-graduação e os docentes avaliam as turmas, a 

infraestrurura e a gestão. Os dados produzidos são avaliados pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e pela Comissão Interna de Avaliação e Planejamento (CIAP) das 

Unidades Acadêmicas onde estão lotados os cursos de pós-graduação, subsidiando os 

processos de planejamento e de construção do plano de ação anual das Unidades, os 

quais estão vinculados aos objetivos e estratégias do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da FURG. Essas instâncias também estão articuladas com o Comitê dos 

Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu, formado por todos os coordenadores dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu e pela Diretoria de Pós-graduação da Pró-reitoria 

de Pesquisa e Pós-graduação. Neste Comitê, são avaliadas as demandas dos 
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programas, os resultados da avaliação externa (Portaria CAPES nº 148/2018) e as 

propostas de criação de cursos novos. A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

também conta com um Comitê Assessor para avaliação dos relatórios Sucupira e para 

a avaliação de propostas de cursos novos. No âmbito do PPG, os processos de 

avaliação são realizados por meio dos seminários. 

 Vale destacar ainda que, é extremamente importante que os programas 

procurem atender o que é solicitado nas fichas de avaliação de suas respectivas áreas 

de avaliação da CAPES no que tange a autoavaliação do Programa. Muitas áreas têm 

solicitado que a autoavaliação dos PPGs reproduza os indicadores de cada item, 

podendo ser citados: indicadores de produção docente (global e indicada), produção 

discente (global e indicada), indicadores de formação, indicadores de fomento, 

indicadores de impacto na sociedade e internacionalização. É adequado que os 

programas possam apresentar tais indicadores e mostrar as evoluções dos mesmos ao 

longo do tempo, relacionando com ações tomadas pelos Programas. 

 Dessa forma, deixa-se como recomendação geral, demonstrar, de forma clara, 

que o PPG faz autoavaliação e a partir dela planeja, define metas mensuráveis e ações 

para atingi-las, e, fundamentalmente, como isso reflete da evolução dos PPGs em seus 

vários quesitos de avaliação, comparando por exemplo os valores dos quesitos 

principais entre anos (dentro do quadriênio) e as medias entre quadriênios. Caso a 

evolução não tenha ocorrido conforme planejado e as metas não tenham sido atingidas, 

apresentar justificativas com argumentos técnicos convincentes (e.g. aposentadorias, 

perda de bolsas e ações externas). 

 

3.3 Internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e visibilidade do 

programa. 

 

Internacionalização: 

 Com relação ao item de internacionalização, recomenda-se informar os 

suportes/apoios oferecidos pela FURG aos programas de pós-graduação. Isso pode ser 

bem visto na avaliação, uma vez que demonstram a boa interação dos PPGs com a 

gestão superior na busca por melhorar indicadores de internacionalização. 

 Recomenda-se o seguinte texto relacionado a internacionalização:  

A FURG possui uma Secretaria de Relações Internacionais – REINTER, que conta com 

o Comitê de Internacionalização, de caráter deliberativo, e o Fórum de 

Internacionalização, de caráter consultivo. Dispõe ainda de um Centro de Ensino de 

Línguas Estrangeiras (CELE) e participa do Programa Idiomas Sem Fronteiras. A 

consolidação da internacionalização na FURG está amparada por diversos instrumentos 

legais, destacando-se a Política (Resolução 004/2018) e o Plano de Internacionalização 

(Deliberação 022/2018), a Política Linguística, e os Programas Institucionais 

Transversais de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização.  
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A FURG possui ainda um Hotel de Trânsito para hospedagem temporária dos 

estudantes e pesquisadores estrangeiros.  

É importante ainda destacar a aprovação em 2018, pela FURG, do Projeto Institucional 

de Internacionalização “Sustentabilidade em Ecossistemas Costeiros e Oceânicos: 

Cluster de Excelência no Extremo Sul do Brasil”, no Edital 41/2017 CAPES/PrInt. A 

FURG foi uma das 36 instituições de ensino e pesquisa, de todo o país, contemplada 

no referido edital. Embora a proposta da Universidade envolve os programas de pós-

graduação com perfil mais internacional (programas conceito 5, 6 e 7), algumas ações 

institucionais como a elaboração da Política e do Plano de Internacionalização, a visita 

de pesquisadores de renome internacional, a melhoria das instalações do Hotel de 

Trânsito, a permeação das ações de pesquisa entre os programas com perfil 

internacional com os que ainda não estão consolidados nesse sentido e dos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem para mobilidade virtual têm trazido benefícios para toda a 

instituição. 

Vale ainda mencionar o apoio institucional da FURG têm permitido melhorias sensíveis 

nas ações de internacionalização dos PPGs. Dentre as diversas ações, é possível 

mencionar os Editais de Mobilidade Discente, Edital de Professor Visitante Estrangeiro 

(PVE) para contratar docentes estrangeiros ou brasileiros com experiência formal no 

exterior, apoio a gestão da Pós-Graduação (CPG, Comitê Sucupira) e Planejamento 

Estratégico Institucional da Pós-Graduação. 

Visibilidade:  

 Recomenda-se comentar sobre as ações conjuntas dos PPGs com a PROPESP 

para melhoria dos sites e também a transcrição do núcleo duro do site para espanhol e 

inglês. Nesse sentido, apresenta-se como sugestão o seguinte trecho: 

Foi estabelecida uma iniciativa conjunta entre os Programas de Pós-Graduação e a Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESP) da FURG para a atualização dos 

sites dos PPGs da FURG de forma a concordarem com as normas que regem os sites 

de órgãos federais, permitindo um acesso mais fácil e rápido às informações. Além 

disso, a página do programa foi traduzida para espanhol e inglês com o apoio do Núcleo 

de Traduções (NUTRA) e do Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras (CELE) do 

Instituto de Letras e Artes da FURG. 

 

7. Outras Informações 

Apoio e Organização Institucional: 

Os coordenadores de PPGs são apoiados pela PROPESP através de reuniões 

regulares do Comitê de Pós-graduação (CPG-FURG), que também constitui-se num 

fórum para troca de experiências, discussão, avaliação crítica e ajuda mútua entre os 

cursos em funcionamento e cursos em processo de criação (APCNs). 

Adicionalmente, em 2019 a FURG criou o Comitê Sucupira, fórum de suporte ao 

planejamento dos cursos, preenchimento de dados e revisão crítica de Relatórios 
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Sucupira, elaborados anualmente pelos PPGs. Este grupo conta com bolsistas 

Produtividade do CNPq e que possuem experiência com o processo avaliativo 

realizados a cada quadriênio pela CAPES. Além disso, em 2020 a FURG criou o Comitê 

de Planejamento Estratégico, que visa instrumentalizar as coordenações para 

sistematizar os processos de planejamento estratégico e autoavaliação dos programas. 

No ano de 2021, haverá o desmembramento desse comitê em dois comitês: Comitê de 

Planejamento Estratégico e Comitê de Autoavaliação. Ambos Comitês são compostos 

por docentes com comprovada experiência em gestão de pós-graduação e no processo 

de autoavaliação em seus programas de pós-graduação.  
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