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Às quatorze horas do dia vinte e nove de outubro 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), Euclydes Antônio dos Santos Filho (CCPGCF), 

Humberto Piccoli (CCPGEO), Cesar Serra Bonifácio Costa (CCPGOB), Arion de 

Castro K. Santos (CCPGMEA), Enriqueta Graciela Dorfman Cuartas 

(representante dos cursos Lato Sensu) e Jorge Augusto da Silveira Bastos 

(DAPG) secretariando a reunião. O Prof. Luiz Antonio de Almeida Pinto 

(CCPGEAM) justificou a ausência por via telefônica. Os Professores Walter 

Augusto Ruiz (PROPESP) e Marlise de Azevedo Benvenuti foram convidados a 

participar. O Prof. Waldir colocou a seguinte pauta para aprovação dos presentes: 

A) Leitura e aprovação da ata anterior; B) Proposta de regimento para cursos Lato 

Sensu, C) Proposta para estágio de docência e D) Assuntos Gerais. Após 

aprovada a referida pauta entrou em discussão, conforme segue: A) ATA 

ANTERIOR – foi lida e aprovada; B) PROPOSTA DE REGIMENTO PARA 

CURSOS LATO SENSU – o Euclydes fez algumas considerações relativas à 

supressão de alguns artigos para que a norma fique enxuta e que faça referência à 

legislação federal sem constar no entanto o número da lei, para que não seja 

necessária a substituição da norma interna da FURG toda vez que ocorrer 

alteração em nível federal, o que foi aceito pela totalidade dos presentes. O 

Walter após apresentar a nova legislação federal sobre cursos Lato Sensu 

(Resolução CES n° 3, de 05 de outubro de 1999), indicou que a proposta 

retornasse à comissão a fim de que seja adequada à referida legislação deferal, o 

que também foi aceito por todos; C) PROPOSTA PARA ESTÁGIO DE 

DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO – iniciando a discussão o Waldir fez um 

pequeno histórico de como este assunto foi tratado até a presente data nas 

diversas instâncias deliberativas da FURG. O Walter achou por bem fazer a 

leitura da decisão tomada pelo COEPE, tendo a concordância dos demais. Em 

seguida o Euclydes iniciou dizendo que havia feito a leitura da proposta 

alternativa apresentada na reunião do COEPE, e que, é favorável a esta proposta, 

apenas com uma ressalva com relação a redação, onde deve estar explícito que o 

referido estágio deve ser obrigatório apenas para bolsistas de DS e para os demais 

alunos será facultativo, a critério da COMCUR. Foi aprovada esta idéia, porém 

sem mencionar os demais alunos. Devemos também aterar a denominação do 

documento, deixando caracterizado que este estágio é específico para bolsistas de 

DS do Convênio CAPES/FURG. O Cesar Serra levantou ainda a questão de 

regulamentar o tempo de estágio por nível (Mestrado / Doutorado), por ser contra 

a diferenciação de carga horária entre os níveis. A CAPES sugere: pode ser de 1 

(um) semestre no mestrado e 2 (dois) semestres no doutorado. Foi aprovado pelos 

presentes, em termos de créditos, 2 (dois) para o mestrado e 4 (quatro) para o 

doutorado. Foi extinto o Parágrafo Segundo do Art. 5° da proposta original, onde 

dispensava o estudante docente da FURG a comprovar sua experiência em 

docência; D) ASSUNTOS GERAIS –1) Curso de Especialização em Ecologia 



Aquática Costeira: a Professora Marlise explanou sobre as alterações ocorridas 

neste curso, principalmente em função de que ele seja oferecido de forma 

intensiva, em módulos, durante o período de verão, pois a clientela alvo será de 

professores municipais e estaduais que não conseguem liberação durante o 

período letivo normal para participarem de cursos desta natureza. Infelizmente 

não foi vista em tempo a necessidade da passagem do projeto pelo COEPE, 

somente agora, e como pretendem realizar inscrição em dez/99, solicita 

encaminhamento urgente ao COEPE; 2) Vagas para cursos Stricto Sensu: o 

Waldir leu a solicitação e informou que, com as novas normas para a pós-

graduação na FURG basta enviar a solicitação à SUPPOSG, não precisando ser 

enviada ao COEPE; 3) Criação de disciplinas para o curso de Clínica Médica: 

ficou definido que esta solicitação precisa ser encaminhada ao COEPE; 4) 

Divulgação dos cursos de Pós-Graduação: o Waldir lembrou aos presentes da 

necessidade de envio de material dos cursos para a elaboração de um folder único 

da SUPPOSG; 5) Calendários: o Waldir lembrou também aos presentes a 

solicitação de calendário/2000 por curso de pós-graduação para divulgação na 

SUPPOSG; 6) Curso de Ciências Fisiológicas: o Euclydes informou que o 

referido curso foi aprovado pelos consultores da CAPES em visita recente, com 

nota 4 para o mestrado, orientando a implantação do doutorado para daqui a dois 

anos; 7) Avaliação Continuada: o Walter alertou para que tenhamos cuidado 

com a consolidação da pós-graduação da FURG junto ao SNPG da CAPES, 

principalmente no caso do curso de Clínica Médica, para o qual não temos muita 

esperança de que se firme no sistema; 8) Efetividade dos servidores das 

COMCURs: o Jorge alertou aos coordenadores que a partir deste mês a 

efetividade de todos os técnicos lotados nas COMCURs passou a ser realizada 

pela SUPPOSG, e para tanto chamou a atenção para o fato de já ter encontrado 

incorreções e/ou falta de informações nas primeiras planilhas de ponto recebidas. 

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, 29 de outubro de 1999. 

 

 

Adm. Jorge Augusto da S. Bastos   Prof. Dr. Waldir Terra Pinto 

Secretário          Presidente do CPG 

(a via original encontra-se assinada)     (a via original encontra-se assinada) 


