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Às oito horas e  trinta minutos do dia vinte e sete de agosto de  mil novecentos e 

noventa e nove, reuniu-se na sala 019 do Campus Cidade o Comitê de Pós-

Graduação da FURG, com as seguintes presenças: Waldir Terra Pinto 

(SUPPOSG), Virgínia M. T. Garcia (CCPGOFQG), Wilson Danilo Lunardi 

(REPENSUL), Enriqueta Graciela Cuartas (cursos Lato Sensu), Aída Luz 

Bortheiry Meirelles (CCPGCM), Pablo Elias Martinez (CCPGCF), Maurice 

Boulosn Halal (CCPGEO), Luiz Antonio de Almeida Pinto (CCPGEAM), Arion 

de Castro Kurtz dos Santos (CCPGEAM), Walter Augusto Ruiz (PROPESP), 

André S. Barreto (APG), e Jorge Augusto da Silveira Bastos secretariando a 

reunião. O professor Cesar Costa  justificou a ausência, em função de estar em 

viagem aos EUA. Também participaram como convidados os técnicos Marilene 

Corrêa Barbosa e Gilson Borges Corrêa, representando o NID. O Prof. Waldir 

colocou a seguinte pauta para aprovação dos presentes: A) Leitura e aprovação da 

ata anterior; B) Regulamentação do Estágio Docência; C) Convênio com a 

UFSM; D) Programa de Desenvolvimento da PG nas IFES; E) Análise do 

Relatório do Mestrado em Matemática Aplicada; F) Periódicos para a PG e G) 

Assuntos Gerais. Após aprovada a referida pauta entrou em discussão, conforme 

segue: A) ATA ANTERIOR – foi lida e aprovada; B) ESTÁGIO DOCÊNCIA 

– o Prof. Waldir fez uma leitura do projeto de normatização do Estágio Docência 

exigido pela CAPES para os alunos participantes do Programa de Bolsas de 

Demanda Social na FURG e após algumas alterações efetivadas pelos presentes o 

projeto foi votado e aprovado a fim de ser encaminhado ao COEPE, antes de ser 

enviado à CAPES. Neste momento o Prof. Walter solicitou uma alteração de 

pauta, em consideração à presença dos técnicos do NID Marilene e Gilson, o que 

foi acatado pela totalidade dos presentes; C) PERIÓDICOS PARA A PG – o 

Prof. Waldir leu uma correspondência do Prof. Cesar, onde o mesmo registra o 

posicionamento da CCPGOB no sentido de que os recursos sejam divididos entre 

os cursos credenciados pelas CAPES e sirvam para aquisição de periódicos 

exclusivamente a estes cursos de Pós-Graduação. O Prof. Walter deu explicações 

aos presentes de como se procedia anteriormente com relação a assinatura de 

periódicos. Após várias manifestações e levando-se em consideração que existem 

outros recursos para periódicos o coletivo decidiu por dividir os recursos deste 

convênio com a CAPES apenas entre os 4 programas que estão no sistema de 

apoio da CAPES. Na seqüência o Prof. Waldir deu alguns informes relativos a 

política que a CAPES está implantando para a Pós-Graduação no país e solicitou 

a que todos os cursos, inclusive àqueles que não possuem apoio financeiro da 

CAPES, já providenciem suas relações de periódicos a serem adquiridos, para que 



se tenha idéia das necessidades de cada programa; D) CONVÊNIO C/UFSM – o 

Prof. Waldir fez uma explanação sobre como estão funcionando os convênios 

com as universidades, principalmente com as Federais do RGS e a Católica de 

Pelotas, os quais já estão vigorando. Decidiu-se que este assunto deve ser tratado 

com muita atenção, portanto deverá ocorrer uma reunião específica sobre o 

assunto; E) PROGR. DE DESENV. DA PG NAS IFES – após a leitura do 

Programa aos presentes, o Prof. Waldir informou que a FURG receberá em torno 

de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) a ser investido e administrado pela 

PROPESP no desenvolvimento da PG na FURG, inclusive em áres que possam 

criar novos cursos Stricto Sensu. Por conta disto solicitou-se que cada COMCUR 

apresente à SUPPOSG uma relação de prioridades para investimento em cada 

curso; F) MATEM. APLICADA – o Prof. Waldir fez um histórico de toda a 

situação por que passou o Curso de Matemática Aplicada até a decisão de sua 

extinção, a qual será encaminhada ao COEPE, porém com  o compromisso da 

Comissão formada para estudar a possibilidade de implantar um novo curso 

talvez na área de Modelagem Ambiental. Ao final deste assunto foi feita a leitura 

do relatório elaborado pela referida Comissão, o qual foi aprovado pelos 

presentes para que seja enviado ao COEPE; G) ASSUNTOS GERAIS – nesse 

momento chegou o Prof. Luiz Eduardo Maia Nery, representando a SUPPESQ, o 

qual havia solicitado espaço nesta reunião a fim de registrar um convite aos 

presentes para que promovam uma integração com os pesquisadores junto ao 8° 

Congresso de Iniciação Científica que ocorrerá na FURG nos dias 09, 10 e 11 de 

novembro/1999; na sequência o Adm. Jorge Bastos, como responsável pela 

DAPG informou aos presentes que existe uma Deliberação do COEPE de 1986, a 

qual determina que o histórico dos alunos deve ser limpo após a conclusão do 

curso, ou seja, qualquer reprovação ou trancamento deve desaparecer. Após 

algumas manifestações, decidiu-se que deve ser enviado um pedido ao COEPE 

para que esta situação seja modificada em termos de Pós-Graduação, ou seja, que 

os registros outros que não os de aprovação em disciplinas também devem 

permanecer nos históricos escolares da PG após a conclusão dos cursos; por 

último o Prof. Waldir deu relato sobre as reuniões que participou em Brasília com 

o Prof. Adalberto Vasquez na CAPES e repassou aos presentes a última avaliação 

de cursos da CAPES. Nada mais havendo a ser tratado o Prof. Waldir encerrou a 

reunião às onze horas horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a 

presente ata que vai por mim assinada, Adm. Jorge Augusto da Silveira Bastos, 

que a secretariei. Rio Grande, 27 de agosto de 1999. 
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