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 Aos vinte e cinco dias de maio de dois mil e cinco, às dez horas, reuniram-se na sala 

de reuniões da Secretaria dos Conselhos os seguintes professores: Cleber Palma Silva 

(coordenador do programa de Pós-graduação em Limnologia, Manejo e Conservação de 

Recursos Hídricos); Marlise de A. Benvenuti (coordenadora do programa de Pós-graduação 

em Ecologia Aquática Costeira); Romeu Selistre Sobrinho (coordenador do Programa em 

Saúde da Família); Jaqueline S. D. Svaldi (coordenadora  programa de Pós-graduação em 

Projetos Assistenciais de Enfermagem; Francisco das Neves Alves (coordenador do 

programa de Pós-graduação Rio Grande do Sul: Sociedade, Política e Cultura); Carlos 

James Scaini (coordenador do programa de Pós-graduação em Agentes Infecto-Parasitários 

de Interesse Humano; Paulo Munhoz  (representante do Programa de Pós graduação em 

Gestão Empresarial)   e Eliana Badiale Furlong (superintendente de Pós-graduação). O 

professor Ernani Lampert (coordenador do programa de Pós-graduação em Educação 

Brasileira) justificou sua ausência. A professora Eliana apresentou a ata 02/2005 da reunião 

anterior  aos presentes e solicitou que  as   correções fossem enviadas por e-mail para a 

SUPPOSG para posterior correção. Tal proposta foi aprovada por unanimidade. O assunto 

seguinte foi a apreciação do processo de criação do novo programa de pós-graduação 

Gestão Ambiental e Municípios. A professora Eliana apresentou os principais aspectos do 

projeto enfatizando os aspectos formais previstos no regimento para a criação de novos 

programas e passou aos presentes o projeto original. Foi sugerido pela professora Marlize 

que nas próximas oportunidades em que houvesse necessidade de avaliar novos programas 

que se nomeasse um relator da área mais próxima. O processo foi lido e discutido. O 

conteúdo do projeto foi elogiado por sua adequacidade à vocação da Universidade e a 

ênfase em questões ambientais. Houveram sugestões no sentido que o perfil dos 

profissionais que poderiam ser beneficiados pelo programa não devesse ser restrito apenas 

aos gestores municipais, mas também a outros segmentos envolvidos com a questão 

ambiental dos municípios. Outro ponto comentado foi sobre o número de docentes 

envolvidos para orientação de monografia em relação ao número de vagas a serem 

ofertadas pode ser muito elevado caso todas a vagas sejam preenchidas (30/8). Um ponto 

que suscitou dúvidas foi o período previsto para o início e término da primeira turma que 

não ficava explicitado no projeto.Uma sugestão importante refere-se ao orçamento 

apresentado onde fica explicitada as diferentes formas de pagamento de taxas, onde o 

comitê sugeriu que se deixasse apenas uma forma descrita no projeto e que os detalhes 

fossem discutidos no momento da inscrição dos discentes. Também foi sugerido que o 

termo “pensamento sistêmico” enfatizado no objetivo geral fosse revisto para a amplitude 

do seu significado que deveria estar contemplado nas ementas das disciplinas do programa. 

Terminadas as discussões o comitê aprovou por unanimidade a proposta apresentada, 

ficando acordado que a superintendente apresentaria o projeto com estas observações ao 

Comitê de Pós-graduação, conforme indica o regimento.do COLASE. O próximo assunto 



tratado foi a adequação dos programas atualmente em funcionamento ao regimento. A 

superintendente informou aos presentes que com relação a dúvida da última reunião do 

comitê, sobre o artigo referente a avaliação discente, que não mencionava a nota mínima de 

aprovação dos discentes, decorria de uma discussão durante a aprovação do regimento no 

COEPE. Nesta ocasião os conselheiros consideraram que seria mais interessante que no 

regimento ficasse apenas especificado aprovado ou reprovado ao invés da nota específica 

que ficaria a critério de cada programa, desde que respeitada o estabelecido pelo CNE. 

Ainda em relação a composição das comissões de curso precisaria que se providenciasse a 

formalização do coordenador segundo o previsto no regimento geral da FURG, ou seja com 

eleição promovida pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Tendo em vista que os 

programas já estão funcionando e que as comissões de curso já estão constituídas a 

formalização da eleição seria realizada em reunião da Comissão, específica para a eleição, 

com a participação de um representante da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. A 

proposta foi aprovada por todos que se organizariam para promover a reunião, 

preferentemente até o final do mês de julho. Ainda com relação a efetivação do regimento 

outro assunto discutido foi a representatividade discente nas comissões de curso e no 

próprio COLASE. Segundo os presentes todos tinham um representante discente em suas 

comissões, no entanto o COLASE, segundo a superintendente não contava com um 

representante discente pertencente a um programa de Lato Sensu. A professora Eliana 

esclareceu aos presentes que conforme o sugerido na reunião anterior seria contactada a 

diretoria da Associação dos Pós-graduandos (APG) para indicarem um representante. Em 

reunião com eles foi explicado que não haviam discentes dos programas de especialização 

associados a APG e que isto dificultava a indicação. Para atender a solicitação da Pró-

reitoria foi indicado um representante provisório o discente Felipe, do programa de pós-

graduação em Educação Ambiental. A solução para o problema foi que os coordenadores 

enviariam a SUPPOSG a forma de contato com seus representantes discentes nas comissões 

de curso que seria fornecido a diretoria da APG para que esta providenciasse a eleição do 

representante. A professora Eliana salientou que este seria um momento bem interessante 

para enfatizar aos discentes a sua importância para o desenvolvimento da instituição e das 

universidades como um todo. Passando aos assuntos gerais a superintendente informou aos 

presentes que esta sendo organizada a IV Mostra de Produção Universitária onde esta 

incluído o VII Encontro de Pós-graduação, onde ela acredita que seria interessante a 

participação dos programas de Lato Sensu. A professora Marlize sugeriu um espaço para a 

realização de uma oficina onde todos tivessem oportunidade de divulgar suas atividades, 

sob a forma de painéis ou outros tipos de divulgação. O professor Romeu sugeriu que 

fossem sendo enviados os informes sobre as atividades previstas na Mostra para todos os 

programas de Pós-graduação. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às onze 

horas e trinta e cinco minutos.  
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