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Às oito horas e  trinta minutos do dia nove de abril de  mil novecentos e noventa e 

nove, reuniram-se na sala de reuniões da PROPESP os seguintes integrantes do 

Comitê de Pós-Graduação: professores,  Waldir Terra Pinto, Lauro Calliari, 

Wilson Lunardi, Enriqueta Graciela Cuartas, Jaime Bech Nappi, Euclydes 

Antônio dos S. Filho, Cesar Serra B. Costa, Humberto Camargo Picolli, Luiz 

Antonio de A. Pinto, o aluno Marcelo Gerardi representando a APG e o Adm. 

Jorge Augusto da Silveira Bastos secretariando a reunião.A professora Eva Lizety 

justificou a ausência, enquanto representante do MEA, tendo em vista o período 

de seleção de alunos para o próximo semestre neste mesmo dia. O Prof. Waldir 

colocou a seguinte pauta para aprovação dos presentes: a) leitura da ata anterior; 

b) Regimentos dos Cursos de PG da FURG; c) Convênios com a CAPES;  d) 

Calendário para a PG da FURG; e) Reformulação do Curso de Mestrado em 

Ciências Fisiológicas e f) Assuntos Gerais. Após aprovada a referida pauta foram 

lidas e também aprovadas as atas 007/98 e 001/99. Tendo em vista o 

questionamento inicial do Prof. Cesar sobre dois doutores que não receberam o 

referido diploma, o Prof. Waldir deu a informação sobre como está o andamento 

deste assunto junto à administração, dizendo que estamos prestes a emitir diploma 

a todos os formados na PG da FURG, apenas restando determinar o tipo de 

registro que deve ser efetivado no verso do documento de cada curso. 

Aproveitando o Prof. Cesar solicitou que fosse criado um modelo de atestado de 

conclusão de Pós-Doutorado para a FURG. Após a aprovação da ata anterior o 

Prof. Waldir abriu a discussão dos assuntos previstos, conforme segue: A) 

Regimentos – o Prof. Euclydes alertou que o COEPE não exige o envio dos 

regimentos ao mesmo e sim orienta para que sejam adequados ao Regimento 

Geral. Argumentou que a Pró-Reitoria deveria verificar se existem distorções e 

solicitar a aprovação. Após discussões foi deliberado que  os regimentos seriam 

trocados entre os coordenadores para a  verificação da adequação dos mesmos à 

deliberação 034/98 do COEPE. As trocas foram acertadas da seguinte forma: 

Ciências Fisiológicas ( Euclydes) com Clínica Médica ( Jaime), Educação 

Ambiental ( Eva) com Oceanografia Biológica ( Cesar). A Engenharia Oceânica ( 

Piccoli) vai analisar o regimento da Engenharia de Alimentos ( Pinto), que vai 

analisar o regimento da Oceanografia Física, Química e Geológica ( Lauro) que 

por sua vez vai analisar o regimento da Engenharia Oceânica. Após a verificação 

da adequação dos regimentos à deliberação 034/98 esses deverão ser 

encaminhados ao COEPE para aprovação. B) Convênios CAPES - com relação a 

reformulação do PICDT o Prof. Waldir distribuiu cópia do Of. CAPES sobre o 

referido assunto aos presentes e informou que deverá ser criada uma Comissão 



para o PICDT; C) Estágio Docente para alunos bolsistas da CAPES – o referido 

assunto polemizou, no sentido de que dispomos de duas visões: uma que encara 

esta iniciativa como uma maneira de colocar o aluno no papel de professor 

substituto e outra que defende o estágio como instrumento de formação do aluno 

e no seu interesse. Definiu-se que a Comissão de cada curso resolverá este 

assunto. O Prof. Euclydes alertou sobre a importância das COMCURS 

entenderem o espírito deste estágio, sendo que o Prof. Waldir informou que fará 

uma circular reforçando este entendimento; D) Calendário para a PG – a Pró-

Reitoria deve estabelecer o calendário para a PG na FURG. O Prof. Waldir 

informou que o calendário ainda não foi elaborado, tendo em vista que estão 

ocorrendo algumas modificações em diversos cursos, como por exemplo cursos 

que eram trimestrais passaram a ser semestrais neste ano de 1999, propondo desta 

forma que cada COMCUR elabore seu calendário e envie à SUPPOSG; E) 

Reformulação do Curso de  Ciências Fisiológicas – o Prof. Euclydes explanou 

sobre as dificuldades que este curso enfrenta para receber o credenciamento junto 

à CAPES, sendo que a comissão está tentando cumprir as exigências e sugestões 

da CAPES com vistas a conseguir o credenciamento. O Regimento do curso vai 

ser adequado ao Regimento Geral. O Prof. Cesar, que fora solicitado a emitir um 

parecer sobre a reformulação fez algumas observações de caráter geral que seriam 

adequados no projeto pela comissão de curso. O Prof. Waldir chamou a atenção 

que a reformulação deveria ser enviada à CAPES através do SNPG e que a data 

limite para envio foi prorrogada para trinta de abril do corrente ano. Foi dado o 

seguinte encaminhamento: O Comitê aprova as reformulações no curso de 

mestrado em Ciências Fisiológicas para envio à CAPES. O Comitê entende que 

não será necessário enviar o processo ao COEPE, neste momento, pois trata-se de 

uma reformulação de um curso já existente. ; F) Assuntos Gerais – O Prof. Waldir 

justificou a não participação da Pós-Graduação da FURG na Festa do Mar, como 

havia sido divulgado anteriormente e também informou que o catálogo de PG da 

FURG está sendo providenciado. Nada mais havendo a ser tratado o Prof. Waldir 

encerrou a reunião às doze horas e solicitou que fosse lavrada a presente ata que 

vai por mim assinada, Adm. Jorge Augusto da Silveira Bastos, que a secretariei. 

Rio Grande, 09 de abril de 1999. 
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