
RESUMO RELATO DO PAINEL TEMÁTICO 4 – INTEGRAÇÃO ENTRE OS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO – FURB 

 
Relatores: Alini da Silva (PPGCC), Sheila Patrícia Ramos (PPGCC), Vandreza Amante 

Gabriel (PPGDR) 
 
Prof. Marcia Selpa; Prof. Marcia Zanievicz; Ieda Begnini; Mohamed Amal 
 
- EM TORNO DE 120 PESSOAS PARTICIPANDO. 
 
Principais pontos debatidos: 
 
1 - Poderiam ser integralizadas as disciplinas entre os programas, 

compartilhando professores, e alunos.  
2 - Algumas disciplinas poderiam ser ministradas em comum entre os 

programas: planejamento estatístico, inglês, seminário de pesquisa, docência 
universitária.  

3 - Sugere-se que alguns  regulamentos dos PPGs possam prever a possibilidade 
dos alunos cursarem disciplinas em outros programas (alguns não aceitam, outros 
limitam a uma disciplina por semestre, outros não preveem). 

 
4 - Se propõe que se tenha um local de divulgação das atividades de todos os 

programas, um lugar comum  para todos. Para divulgar o que está sendo oferecido. 
seminários, disciplinas, defesas, para que docentes e discentes possam localizar 
possíveis interesses.  

5 - A sugestão é criar um portal da Pós Graduação na internet com as páginas 
dos programas, bem feitas e atrativas, com várias informações. Dar visibilidade a 
inserção social. Tentar recursos externos para este portal dos programas, para criar 
visibilidade tanto interna quanto externa. Espaço físico também dos PPGs seria 
interessante, pois possibilita um espaço de interação e comunicação entre os programas. 

 
6 - Criar um grupo de estudo permanente para avançar nesse tema de integração, 

sendo um mecanismo regular e periódico para discutir oportunidades de integração, ou 
pessoalmente ou virtualmente. 

 
7 - Incluir nas próximas edições do FIP oficinas multidisciplinares a partir de 

expertises dos docentes: uso de softwares, técnicas de análise de dados, produção de 
artigos, oficina da escrita... 

- Promover oficinas multidisciplinares durante os semestres. 
 
8 - A integração deve ser além da universidade, não olhar só os regimentos, 

porque isso limita, olhar externalidades e criar temas novos. 
 
9 - Criar uma matriz de pesquisa conjunta entre os programas. Há algumas 

pesquisas que estão sendo feitas em alguns programas e não estão sendo conhecidos por 
outros, há temas similares, ou que se aproximam, que poderiam trabalhar em conjunto, 
com o intuito de evoluir e expandir os olhares da pesquisa. Linhas de pesquisa 
transversais podem enriquecer bastante o processo. Direcionar os editais da capes para 
pesquisa em conjunto. 

 



10 - Já há um início de integração entre os programas, falta avançar,  o que 
outros programas fazem de integração e tentar adaptar aos demais. Por exemplo, 
doutorado conjunto entre contábeis e adm. 

 
11 - Romper fronteiras dos tempos e espaços, e dialogar mais.  
- Pensar como circulamos nosso conhecimento científico? Estratégias para 

divulgar ciência produzida na universidade. Que conhecimento que estamos 
compartilhando? 

 
12 - Temos que começar este diálogo já, não podemos esperar para o próximo 

ano, ou para o próximo FIP 
 
13 - Elaborar um relatório a cada dois anos das pesquisas dos programas, em que 

cada grupo de pesquisa apresenta os resultados da pesquisa com fotos. O relatório é 
importante para a divulgação e visibilidade. 

 
14 - Precisamos avançar de modo programático e não aleatório. Em uma 

linguagem de construção. Precisamos iniciar uma aproximação dos PPGs com 
programas internacionais. Cooperar com alguns programas de pós graduação no 
exterior. 

15 - criar linhas de pesquisa transversais. 
 

 


