
 

ATA 04/98 
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de setembro de hum mil novecentos e 

noventa e oito, reuniram-se na sala da PROPESP os seguintes integrantes do Comitê de Pós-

Graduação: Professores, Lauro Júlio Calliari, Waldir Terra Pinto, Luiz Antonio Pinto, Jaime 

Bech Nappi,  Arion de Castro K. dos Santos,  Marlene T. Pelzer, Cesar S. B. Costa, João Carlos 

Strauch,  Walter Augusto Ruiz, e o representante da APG,  Senhor Ricardo Marcelo Geraldi,  

para tratar da seguinte pauta: Documento para tema de Workshop, Plano Sul de Pós-

Graduação, Regimentos dos Cursos, Calendário para o ano de noventa e nove,  Cronograma de 

Visitas e Assuntos Gerais. Colocado em discussão o primeiro ponto da pauta o Prof. Jaime leu 

e entregou aos presentes cópia de documento “Políticas de Desenvolvimento Sustentável para o 

Litoral Sul do Rio Grande do Sul”, em anexo,  após ampla discussão que motivou a 

participação de todos, chegou-se a um consenso, de que deveria ser proposta uma reunião 

específica para definir o formato do tema que sustente o Workshop pretendido, ainda para este 

ano. No segundo ponto da pauta, foram distribuídas cópias do Edital 04/98 que trata do Plano 

Sul de Pós-Graduação, o Prof. Walter explanou  sucintamente o mesmo e após alguns 

esclarecimentos se chegou a um consenso que antes da data do envio das propostas este Comitê 

reunir-se-ia para discutir as propostas a encaminhar, ficando acordado o dia vinte de outubro 

próximo como a data  para essa reunião.  O seguinte ponto da pauta: Regimento dos Cursos, o 

Prof. Walter lembrou aos presentes o prazo fixado pelo COEPE  que em  dezoito de dezembro 

deste ano deveriam ser apreciados pelo Conselho todos os Regimentos dos Cursos, o Prof.  

Jaime destacou a necessidade de haver um só Regimento para todos os Cursos e não um 

Regimento por cada Curso, essa posição  motivou ampla discussão e, concluindo que cada 

Curso apresentará suas especificidades  a partir da qual deverá ser elaborada cada proposta  

para apreciação pelo COEPE. No assunto de calendário para noventa e nove , foi discutida a 

proposta de veicular informações de cada Curso através dos meios de Comunicação Nacional, 

para esta finalidade seria necessário verificar a possibilidade de financiamento para que 

empresas especializadas possam elaborar o formato final da informação a ser veiculada nos 

meios de Comunicação Nacional; para tanto seria necessário que cada Curso colocasse a 

disposição todas as informações necessárias para elaborar da melhor maneira possível a 

proposta de publicidade, por exemplo Folders com todas as informações, etc. O seguinte 

assunto: Cronograma de Visitas, foi acordado o seguinte Cronograma: Curso de Clínica Médica 

a partir de quinze de novembro, Curso de Oceanografia Química, Física e Geológica em 

dezessete de novembro, Curso de Engenharia Oceânica na primeira semana de dezembro  e 

Curso de  Engenharia de Alimentos em seis de novembro no período da tarde; foi acordado 

também de propiciar um encontro com os cursos “Lato Sensu” de forma a integrar a Pós-

Graduação, entretanto não foi definida  data. Em assuntos gerais, foi comunicado a vinda de 

técnicos da CAPES para treinamento sobre coleta de dados e a PROPESP repassará a data 

correta, foi discutido como poderia se proceder para induzir a proposta de novos Cursos, este 

assunto deveria ser preocupação constante do Comitê haja visto as atribuições delegadas pelo 

COEPE, foi lida correspondência do Chefe do Departamento de Matemática em que solicita a 

implantação de procedimento para a oferta de disciplinas para vários Cursos, este assunto ficou 

para ser concluído na próxima reunião o mesmo que a elaboração de rotinas administrativas a 

serem criadas pela Superintendência de Pós-Graduação. Sem outro assunto em pauta a reunião 

foi encerrada às dez horas e trinta minutos. 


