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Às quatorze horas do dia vinte e sete de setembro de  mil novecentos e noventa e 

nove, reuniu-se na sala de reuniões da PROPESP o Comitê de Pós-Graduação da 

FURG, com as seguintes presenças: Waldir Terra Pinto (SUPPOSG), Lauro Júlio 

Calliari (CCPGOFQG), Wilson Danilo Lunardi (REPENSUL), Euclydes Antônio 

dos Santos Filho (CCPGCF), Humberto Piccoli (CCPGEO), Luiz Antonio de 

Almeida Pinto (CCPGEAM), André S. Barreto (APG), Cesar Serra Bonifácio 

Costa (CCPGOB), Paulo Roberto Tagliani (CCPGMEA) e Jorge Augusto da 

Silveira Bastos (DAPG) secretariando a reunião. O Prof. Waldir colocou a 

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

anterior; B) Convênios para pós-graduação em Universidades Regionais; C) 

Regimento dos programas Stricto Sensu e D) Assuntos Gerais. Após aprovada a 

referida pauta entrou em discussão, conforme segue: A) ATA ANTERIOR – foi 

lida e aprovada; B) CONVÊNIOS PARA PG EM UNIVERSIDADES 

REGIONAIS – após algumas intervenções por parte dos presentes, deliberou-se 

por alertar a Reitoria no sentido de que sejam revistos os atuais convênios 

existentes com Universidades da Região Sul, no que diz respeito à pós-graduação, 

e que daqui para frente passem a ser realizados quando necessário por área do 

conhecimento; C) REGIMENTO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU – a 

questão principal e mais polêmica na reunião girou em torno de termos um único 

regimento para todos os cursos ou não. O Euclydes salientou que é favorável à 

idéia do Prof. Juliano, tendo em vista que desta forma não ficaremos na 

dependência do COEPE para alterações que se fizerem necessárias nos cursos. O 

Cesar contrapôs externando que é contrário ao regimento único, pois encontrou 

nesta proposta pelo menos quatro pontos em que não concorda. Após diversas 

manifestações aprovou-se que a Pós-Graduação da FURG deverá Ter um único 

regimento, enxuto, com normas para cada curso. Esta decisão foi aprovada com o 

voto contrário do Prof. Cesar; D) ASSUNTOS GERAIS – o Euclydes relatou a 

situação atual do novo curso na área de Ciências Fisiológicas onde a CAPES 

determinou uma visita que deverá ocorrer em torno dos dias 11, 12 e 13/10 ou 04, 

05 e 06/11; o Waldir relatou a reunião em que participou em Brasília 

representando a Pró-Reitoria; a Profª Ana Baisch, Superintendente de Pesquisa da 

FURG,  solicitou espaço neste momento da reunião para divulgar o próximo 

Congresso de Iniciação Científica que ocorrerá entre os dias 09 e 11 de 

novembro. Nada mais havendo a ser tratado o Prof. Waldir encerrou a reunião, 

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 setembro de 

1999. 
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