
ATA 003/99 DO COMITÊ DE PÓS-GRADUAÇÃO 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia quatro de junho 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 ( Presidente 
do CPG), Lauro Calliari ( Oceanografia Física, Química e Geológica), Wilson Lunardi ( 
REPENSUL), Enriqueta Graciela Quartas ( Representante Latu-Sensu), Jaime Bech 
Nappi (Clínica Médica), Euclydes Antônio dos Santos Filho ( Ciências Fisiológicas), 
Cesar Serra Bastos ( Oceanografia Biológica), Humberto Camargo Piccoli ( Engenharia 
Oceânica), Luiz Antônio de Almeida Pinto ( Engenharia de Alimentos) e Arion Castro 
Kurtz dos Santos ( Educação Ambiental). Também estavam presentes na reunião o 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Walter Augusto Ruiz e a Profa. Marta Vaz 
como convidados e o Adm. Jorge Bastos, secretariando a reunião. Primeiro assunto da 
Pauta: APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: A ata foi aprovada sem 
restrições. Segundo Assunto: CALENDÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO: A SUPPOSG 
apresentou um resumo dos calendários dos cursos de pós-graduação para 1999, feito 
com base nas informações enviadas pelas diversas COMCURS. Foram feitas algumas 
pequenas correções pelos coordenadores que serão consideradas na versão final do 
calendário para 1999. O prof. Waldir colocou que a SUPPOSG pretende fazer o 
calendário para o ano 2000 juntamente com o da graduação. O prof. Jaime salientou 
que a pós-graduação tem características diferentes da graduação e que isso pode 
causar problemas às COMCURS de pós-graduação. O prof. Waldir salientou que essas 
características serão respeitadas na elaboração do calendário. Foi salientado que 
datas como período de matrícula, oferecimento de disciplinas comuns, período de 
inscrição de novos candidatos devem ser, sempre que possível, as mesmas para todos 
os cursos. Após foi dado o seguinte encaminhamento: O calendário de 1999 será 
elaborado pela SUPPOSG de acordo com as datas apresentadas nessa reunião. Uma 
proposta de calendário para o ano 2000 deverá ser aprovada pelo Comitê até setembro 
de 1999. Terceiro Assunto: ALTERAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 
INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA: A profa. Henriqueta justificou as 
mudanças curriculares do curso pela necessidade de atualização de disciplinas e de 
professores do curso. A professora foi questionada quanto à titulação dos professores 
do curso, uma vez que a exigência legal estabelece que, no máximo, uma terça parte 
dos professores podem ter titulação inferior a mestrado. A professora Henriqueta 
esclareceu os presentes sobre o corpo docente ficando comprovado que o curso 
atende as exigências legais. Assim sendo o Comitê aprovou as mudanças e o 
encaminhamento do processo ao COEPE. Quarto Assunto: PEDIDO DE CRIAÇÃO DE 
DISCIPLINAS EM TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA OCEÂNICA: A comissão 
de curso de pós-graduação em Engenharia Oceânica ( CPEO) solicitou o oferecimento 
de diversas disciplinas de tópicos especiais. O prof. Piccoli fez esclarecimentos sobre a 
necessidade do oferecimento dessas disciplinas. O prof. Euclydes salientou que não há 
necessidade do envio desse pedido ao COEPE, pois o curso já dispõe de disciplina de 
tópicos especiais já aprovada pelo conselho. Os demais membros do Comitê 
concordaram com o prof. Euclydes. Como resultado, foi encaminhado que não há 
necessidade de envio ao COEPE da solicitação da CPEO. Quinto Assunto: 
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO PARA OS 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO: A SUPPOSG através do Adm. Jorge e do Prof. 
Waldir, fez esclarecimentos dos critérios adotados na distribuição dos recursos do 
tesouro para os cursos de pós-graduação, segundo os quais os cursos que não 
possuem PROAP são privilegiados, A profa. Marta lembrou que o REPENSUL sempre 
foi tratado em igualdade de condições com os demais cursos na distribuição dos 
recursos do tesouro. Falou também que estão previstas sete defesas de dissertações 



para esse ano, e existe a necessidade de custear as despesas com as bancas 
examinadoras. Os programas que possuem PROAP, Oceanografia Biológica, 
Engenharia Oceânica, Engenharia de Alimentos e Oceanografia Física, Química e 
Geológica abriram mão dos recursos do tesouro, exceto de pequena parte para 
material de estoque que não pode ser requisitado com recursos do PROAP. Ficou 
acertado que a SUPPOSG fará o gerenciamento dos recursos. Sexto Assunto: 
Assuntos Gerais:A) O prof. Waldir colocou a sua preocupação sobre o conflito que 
existe entre a deliberação 019/99 do COEPE, que trata do afastamento de servidores 
para a pós-graduação, e os convênios que vêm sendo assinados pela FURG com 
outras universidades. Segundo a deliberação do COEPE, os cursos escolhidos para 
afastamento devem ser recomendados pelo PICDT/CAPES exceto àqueles oferecidos 
pela própria FURG ou os contemplados em convênios específicos para esse fim. Para 
garantir o controle da FURG sobre a qualidade dos cursos o COEPE estabeleceu que 
os convênios específicos só poderão ser assinados após concordância da PROPESP. 
Porém, os convênios que vêm sendo assinados pela Reitoria são do tipo "GUARDA-
CHUVA" não falando de cursos específicos. Segundo o entendimento legal os 
convênios interinstitucionais são superiores a legislação interna da universidade. Neste 
caso a deliberação do COEPE se torna inócua e a FURG não tem qualquer controle 
sobre a qualidade dos cursos contemplados nesses convênios. B) O prof. Walter 
chamou a atenção do Comitê que o encaminhamento dado ao processo de 
reformulação do curso de pós-graduação em Ciências Fisiológicas não foi o mais 
correto, uma vez que a proposta contempla a criação do curso de DOUTORADO, que 
não estava previsto no projeto original. O Comitê concordou com o prof. Walter e 
aprovou o envio do processo ao COEPE. C) Estágio Docente: O prof. Waldir colocou 
que o estágio docente deve ser regulamentado e enviado à CAPES até o mês de julho 
e que deve ser apresentada uma única proposta por instituição. D) O prof. Walter 
colocou que quatro dos sete regimentos dos cursos serão encaminhados ao COEPE. 
Esses são os regimentos dos cursos de Oceanografia Biológica, Engenharia Oceânica, 
Engenharia de Alimentos e Clínica Médica. Nada mais havendo a ser tratado a reunião 
foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos sendo lavrada a presente ata que vai 
por mim assinada. Rio Grande, quatro de junho de mil novecentos e noventa nove. 
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