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Aos dezesseis  dias do mês de março do ano de um mil novecentos e noventa e oito, às 

quinze horas, reuniram-se o Prof. Elton Pinto Colares (SUPPOSG), o Adm. Jorge 

Augusto da S. Bastos (DACPG), mais os seguintes professores coordenadores e/ou 

representantes de cursos de PG desta IFES:  Prof. Paulo Abreu (Curso de Mest/Dout. em 

Oceanografia Biológica); Profª. Marlene Teda (REPENSUL); Profª  Eva Lizety Ribes 

(Mestrado em Educ. Ambiental);  Prof. Walter Ruiz (Curso de Mestrado em Engª. de 

Alimentos); Prof. João Carlos Straus (Mestrado em Engenharia Oceânica); Prof. Lauro 

Calliari (Mestrado em Oc. Física, Química e Geológica); Prof. Amarante (Mestrado em 

Ciências Fisiológicas); Prof. Jaime Bech (Mestrado em Clínica Médica), a fim de 

tratarem dos seguintes assuntos: (A) II ENCONTRO DE PG - solicitamos aos presentes a 

remessa de sugestões para o período adequado e assuntos a serem abordados; (B) PROAP 

- decidiu-se que até 23/03 os interessados devem enviar à SUPPOSG as propostas para 

que possamos remeter via Internet para a CAPES, a partir do dia 24/03; (C) TAXAS 

ACADÊMICAS - o Elton avisou que chegaram as parcelas 11ª e 12ª do PROAP (jan/98 

já está disponível e fev/98 ainda não). Na semana seguinte divulgará o valor de cada 

curso que está no PROAP; (D) CD E LIVRO S/PG - pretende-se montar um CD e um 

livro com linhas de pesquisa, professores e histórico da PG. Foram solicitados dados aos 

Coordenadores para manter este trabalho e que também podem ser colocados na pág. Da 

FURG na Internet; (E) CALENDÁRIO DE REUNIÕES - decidiu-se em realizar uma por 

mês, em dias alternados, sempre pela manhã; (F) VERBAS - os R$ 18.500,00 serão 

distribuídos pelos 10 cursos igualitariamente para despesas externas e materiais em 

estoque; (G) DIVERSOS - o Jaime questionou se poderiam adiar o início da 3ª turma do 

Mestrado em Clínica Médica para 03/99. Como não consta nada no seu Reg. Interno 

decidiu-se que este tem que enviar ofício para o COEPE, já que este aprovou 8 vagas 

para o ano de 98. Nada mais havendo a ser tratado, o Prof. Elton, que dirigiu a reunião, 

determinou que fosse lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai 

assinada por ele e por mim, Jorge Augusto da S. Bastos, que a secretariei. Rio Grande, 16 

de março de 1998. 


