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Às nove horas e  trinta minutos do dia dezoito de dezembro de  mil novecentos e 

noventa e oito, reuniram-se na sala de reuniões da PROPESP os seguintes 

integrantes do Comitê de Pós-Graduação: Professores,  Walter Augusto Ruiz,  

Fernando Amarante Silva, Paulo Abreu, Lauro Calliari, Tarcísio P. Pereira, 

Wilson Lunardi, Enriqueta Graciela Cuartas, o Adm. Jorge Augusto da Silveira 

Bastos como Superintendente em exercício e o discente Ricardo Marcelo Gerardi 

representando a APG. Justificaram a ausência os Professores Humberto Camargo 

Piccoli e Jaime Bech. Recebemos o Prof. Altamir da Silva Souza do DECEAC, o 

qual foi convidado para falar aos presentes sobre marketing para a Pós-

Graduação. O Prof. Walter colocou a seguinte pauta para aprovação dos 

presentes: a) leitura da ata anterior; b)  Marketing para a Pós-Graduação; c) 

Diplomas para os cursos de Pós-Graduação;  d) regimento dos cursos e e) 

assuntos gerais. Após aprovada a ata anterior o Prof. Paulo solicitou a palavra 

para registrar e agradecer o trabalho desenvolvido pelo Prof. Elton junto à 

SUPPOSG, como também pelos técnicos Jorge Bastos e Odair. Conforme o 

combinado o Prof. Altamir discorreu sobre "Marketing" para a Pós-Graduação na 

FURG. O Prof. Paulo Abreu citou o jornal da SBPC como veículo bastante 

apropriado para divulgar a Pós-Graduação em nível nacional. E provavelmente 

com custo inferior ao cobrado pelo Jornal Zero Hora, citando ainda que a FURG 

não conseguiu se divulgar como uma Universidade temática, voltada para o 

ecossistema costeiro. Registrou ainda que devemos ter um catálogo específico 

sobre a Pós-Graduação. A idéia que permeou a discussão foi a de que devemos 

contratar um profissional da área para organizar e criar ferramentas de 

divulgação, como por exemplo um vídeo e espaços em rádios. O Prof. Wilson 

Lunardi informou que na área de saúde estão pensando em projetar um novo 

curso Strictu Senso, para o qual ele está incumbido de colher as informações 

necessárias para tal. Após ampla discussão sobre o assunto foi solicitado ao Prof. 

Altamir que ajudasse no sentido de elaborar uma estrutura de marketing para a 

Pós-Graduação. Após foram discutidos os seguintes assuntos: A) Diplomas - o 

Jorge informou que o parecer da PJ sobre o assunto está pronto e deverá chegar 

em seguida à PROPESP e que após alguns contatos com a UFSM detectou que 

esta polêmica esta em nível nacional; B) Regimentos - foi informado que já está 

contemplado na próxima reunião do COEPE a solicitação de adiamento do prazo 

para a entrada de projetos de regimentos dos cursos de Pós-Graduação; C) 

Assuntos Gerais - o Prof. Walter repassou a informação de que a CAPES 

pretende fazer com que os alunos de Pós-Graduação dêem aula na graduação a 

partir do próximo ano; o Prof. Paulo Abreu solicitou novamente que se veja a 

possibilidade de que a verba destinada a professores substitutos seja canalizada 



aos alunos de pós-graduação que não recebem bolsa CAPES ou CNPQ; com 

relação ao assunto Comissão de Seleção o Prof. Paulo Abreu lembrou que é uma 

portaria do Reitor que institui tal comissão; com relação ao Plano Sul de Pós-

Graduação o Prof. Tarcísio explanou sobre o Mestrado em Matemática Aplicada 

que não é um curso interinstitucional e sim uma extensão do curso da UFRGS, 

sendo que o nosso está parado e que quatro alunos não migraram para o da 

UFRGS; no que diz respeito ao Plano Sul de Pesquisa foi informado que o edital 

já saiu e deve ser enviado às unidades até fevereiro/99. Sem mais assuntos a 

serem tratados a reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos.        


