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Às quatorze horas do dia seis de setembro de dois mil reuniu-se, na sala de 

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

presenças: Professores Waldir Terra Pinto – (SUPERINTENDENTE DE PÓS-

GRADUAÇÃO), Paulo Cesar Abreu (ASSESSOR DE PLANEJAMENTO) DA 

SUPPOSG), Aloisio Ruscheinski (CCPGEAM), Eliana Badiale Furlong 

(CCEAM), Pablo Elias Martinez (CCPGCF), Mário Roberto Chim Figueiredo e 

Wilson Francisco B. Wasielesky Jr. (CONVIDADOS), e o Adm. Jorge A. S. 

Bastos (SUPPOSG/DAPG), para tratar de  assuntos relacionados com a Pós-

Graduação na FURG. O Prof. Waldir ao iniciar a reunião comunicou aos presentes 

que, por falta de quorum a reunião oficialmente seria cancelada, porém sugeriu que 

o assunto em questão fosse discutido, com o que todos concordaram. O Prof. 

Waldir passou a fazer uma explanação de como se dá o processo de aprovação do 

projeto do curso de aquicultura e também a política nacional para os cursos 

reconhecidos pela CAPES e sua importância. Em seguida o Prof. Mário Chim 

passou então a fazer uma pequena apresentação do projeto deste curso de 

aquicultura. O Prof. Paulo Abreu complementou dizendo que dos 1200 cursos de 

pós-graduação existentes no país, somente 2 são desta área específica (UFSC e 

UNESP). O Prof. Wilson também defendeu o projeto alegando que este projeto já 

iniciará com corpo de docentes doutores superior aos outros cursos existentes e 

com produção científica também superior. O Prof. Paulo sugeriu a leitura do 

parecer realizado pelo Prof. Cesar Costa, o que foi aprovado pelos presentes. Após 

a leitura do referido parecer com algumas correções feitas pelo Prof. Paulo Abreu 

com autorização do autor. Após diversas manifestações favoráveis a implantação 

deste novo programa decidiu-se por aguardar a aprovação junto ao COEPE e o 

envio do mesmo à CAPES para análise. Durante esta espera os responsáveis pela 

proposta já devem ir providenciando outros itens que serão necessários à 

implantação definitiva, como por exemplo o regimento do curso e outras normas 

que serão pertinentes. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada 

às dezesseis horas, tendo sido lavrada a presente ata. 


