
 

ATA 001/2000 DO CPG 

 

Às nove horas do dia vinte e oito de março de  dois mil,  reuniu-se na sala de 

reuniões da PROPESP o Comitê de Pós-Graduação da FURG, com as seguintes 

presenças: Prof. Waldir Terra Pinto (SUPPOSG), Prof. João Sarkis Yunes 

(CCPGOFQG), Prof. Euclydes Antônio dos Santos Filho (CCPGCF), Prof. Cesar 

Serra Bonifácio Costa (CCPGOB), Prof. Arion de Castro K. Santos 

(CCPGMEA), Prof. Wilson Danilo Lunardi Filho (REPENSUL), Prof. Luiz 

Antonio Almeida Pinto (CCPGEAM), Prof. Jaime C. Bech Nappi (CCPGCM), 

acadêmico André Silva Barreto (Representante da APG) e o Adm. 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) Análise da proposta do Programa Stricto Sensu de Pós-Graduação em 

Enfermagem; C)Análise da proposta do Curso de Especialização “Cidadania, 

Direito e Políticas Públicas Contemporâneas: Meio Ambiente – Relações 

Internacionais e Criminalidade”; D) Análise da proposta do Curso de 

Especialização Rio Grande do Sul: Sociedade, Política e Cultura; E) Análise da 

solicitação de criação de uma nova turma para o Curso de Especialização em 

Gestão Empresarial; F) Assuntos Gerais. Neste momento foi solicitada a inclusão 

de um novo ponto de pauta pelo Prof. Jaime Bech, ou seja, “Criação da disciplina 

de Cronobiologia” para o Mestrado em Clínica Médica. A inclusão do novo ponto 

foi aprovada, como também o restante da pauta, a qual entrou em discussão, 

conforme segue: A) ATA ANTERIOR – foi lida e aprovada; B) ANÁLISE DA 

PROPOSTA DO PROGRAMA STRICTO SENSU DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENFERMAGEM  – o Prof. Euclydes fez algumas considerações relativas 

ao projeto bem como sobre o parecer de um consultor externo.  Manifestou-se 

favoravelmente a implantação do programa na FURG. O Prof. Wilson na 

seqüência fez sucinta explanação sobre os objetivos do referido curso com 

interesse futuro na implantação do doutorado, o que provocou diversos 

questionamentos de todos os presentes com as conseqüentes explicações do Prof. 

Wilson. Concluiu-se que do ponto de vista técnico o referido projeto está pronto 

para ser submetido à CAPES, com o que todos concordaram; C) ANÁLISE DA 

PROPOSTA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO “CIDADANIA, 

DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS CONTEMPORÂNEAS” MEIO 

AMBIENTE – RELAÇÕES INTERNACIONAIS E CRIMINALIDADE – o 

assunto gerou muita polêmica entre os presentes, ficando determinado que após 

esta análise preliminar do CPG, deverá ser realizada uma reunião específica com 

os proponentes do referido projeto; D) ANÁLISE DA PROPOSTA DO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO RIO GRANDE DO SUL: SOCIEDADE, 

POLÍTICA E CULTURA – a proposta foi, do ponto de vista técnico, analisada 

pelo Prof. Waldir, que a considerou adequada e pertinente.  Além disso, atende as 

disposições legais sobre a matéria.  A proposta foi aprovada por unanimidade 

pelo Comitê; E) ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE CRIAÇÃO DE UMA 

NOVA TURMA PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 

EMPRESARIAL – foi aprovada por unanimidade; F) CRIAÇÃO DA 



DISCIPLINA DE CRONOBIOLOGIA PARA O MESTRADO EM 

CLÍNICA MÉDICA – o assunto já foi alvo de discussão em reunião anterior, 

tendo sido o oferecimento aprovado por unanimidade; G) ASSUNTOS GERAIS 

– 1) neste ponto o Prof. Sarkis solicitou explicações sobre a política de 

distribuição de bolsas/CAPES da cota da Pró-Reitoria. O Prof. Waldir informou 

como foram distribuídas anteriormente as referidas bolsas, sendo que atualmente 

a política é de distribuir uma bolsa para cada curso do sistema; 2) o Prof. Cesar 

solicitou que a Pró-Reitoria entrasse em contato com o CNPq para saber mais 

detalhadamente os critérios nacionais de distribuição de bolsas desta agência; 3) o 

Prof. Jaime solicitou que fosse informado como a administração da FURG está 

encarando o projeto de Educação à Distância, salientando que em não adotando 

está política, nossa Instituição está ficando muito atrasada. Após diversas 

manifestações ficou determinado que a SUPPOSG verificará a existência ou não 

de uma comissão que trate deste assunto. Caso não exista será providenciada a 

criação da mesma com participação de membros da Pós-Graduação. Ao final da 

reunião a presente ata foi lida e aprovada pelos presentes. 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, 28 de março de 2000. 

 

 

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

Secretário          Presidente do CPG 

  


