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Aos vinte e um dias do mês de agosto de um mil novecentos e noventa e oito, às 

quatorze horas, na sala da SUPPOSG, estiveram reunidos sob a Presidência do Pró-

Reitor Prof. Walter Augusto Ruiz os Professores Coordenadores dos Cursos de Pós-

Graduação; Eva Lizety Ribes, Paulo Cesar Abreu, Tarcisio P. Pereira, João Carlos 

Straus, Alba Dourado Corrêa e Luis Antonio de A. Pinto, a Profa. Marta Vaz pela 

SUPPESQ, além do servidor Jorge Augusto da S. Bastos representando a SUPPOSG e 

o acadêmico Ricardo Marcelo Geraldi pela APG para tratarem de assuntos pertinentes 

ao Comitê de Pós-Graduação da FURG. Iniciando a reunião a Profa. Marta relatou seu 

encontro em Brasília, com o Prof. Abílio Baeta e com o Prof. Adalberto Vasquez, 

ambos da CAPES, anunciando que nos próximos dias 16 e 17/09 estarão em Rio 

Grande a Profa. Mônica da CAPES com mais um técnico para implementar reunião 

com coordenadores e secretárias das Comissões de Cursos da FURG. A Profa. Eva 

salientou  a importância das comissões terem bons secretários do quadro efetivo da 

Universidade. O Prof. Paulo lembrou o compromisso da administração em mandar os 

próximos três servidores contratados para as comissões de cursos de pós-graduação e 

indagou também sobre a data que virá o próximo DATACAPES. O Prof. Walter 

anunciou que a reitoria fará reuniões etinerantes junto aos cursos de pós-graduação, 

estando já marcadas as reuniões com os seguintes cursos: Oc. Biol., Ed. Ambiental e 

com a representante dos cursos lato senso junto ao DBH. Na reunião de hoje no 

COEPE ficou acertado que em 120 dias cada programa de pós-graduação deve 

apresentar suas adequações ao Regimento Geral aprovado nesta data. Em assuntos 

gerais o Jorge fez algumas solicitações aos coordenadores, como por exemplo que 

utilizem os números de matrículas dos alunos ao informarem suas notas para facilitar o 

trabalho de registro acadêmico, que os cursos não demorem muito a informar os 

resultados das disciplinas ministradas em cada período, que seja informado a cada 

professor que as notas devem ser enviadas à SUPPOSG e não ao DRA. Nada  mais 

havendo a ser tratado, o Prof. Walter deu por encerrada a  reunião, e solicitou que 

fosse redigida a presente ata, que vai assinada por mim que a secretariei. Adm. Jorge 

Augusto da  S. Bastos. Rio Grande,  21 de agosto de 1998. 


