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Às quatorze horas do dia vinte e nove de janeiro do ano de dois mil e um, reuniu-

se, na sala de reuniões da PROPESP, o Comitê de Pós-Graduação da FURG, com 

as seguintes presenças: Professores Milton Azmus (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação), Humberto Camargo Piccoli - (Superintendente de Pós-Graduação), 

Cesar Serra Bonifácio Costa (Coord. Comcur de Oceanografia Biológica), Eliana 

Badiale Furlong (Coord. Comcur Engenharia de Alimentos), Lauro Júlio Calliari 

(Coord. Comcur. Oceanografia Física, Química e Geológica ), Francisco das Neves 

Alves (Representante dos Coord. de Cursos Lato Sensu), Maria Inês Levy 

(Representante do Mestrado em Educação Ambiental) e  Adm. Jorge A. S. Bastos 

(Divisão de Apoio aos Cursos de Pós-Graduação), para tratar de  assuntos 

relacionados com a Pós-Graduação na FURG. Inicialmente foi feita a apresentação 

dos novos dirigentes da Pós-Graduação na FURG, ou seja, o Prof. Humberto 

Camargo Piccoli, como Superintendente de Pós-Graduação e o Prof. Milton 

Azmus como Pró-Reitor  de Pesquisa e Pós-Graduação. Logo em seguida o Prof. 

Milton fez um breve relato sobre as expectativas e  planos para a área de pós-

graduação na Furg nos próximos anos. O Prof. Milton pediu licença para retirar-se 

em função de outra reunião em andamento.  O Prof. Piccoli na seqüência deu as 

boas vindas aos presentes e passou-se à discussão da pauta proposta e aprovada, 

conforme segue: A) Calendário Acadêmico - após diversas discussões e alterações 

efetuadas na proposta da superintendência foi aprovado o calendário acadêmico da 

Pós-Graduação para  o restante do ano de 2001, sendo que a Superintendência de 

Pós-Graduação ficará responsável pela efetivação de contatos com as Comissões 

de Cursos a fim de que cada uma tente se adequar ao mesmo na tentativa de que 

em 2002 tenhamos realmente apenas um calendário da pós-graduação para todos 

os programas; B) Regimento da pós-graduação Lato Sensu da Furg - o Prof. 

Piccoli fez um breve relato histórico sobre como se encontra essa discussão no 

âmbito da FURG. Pois já existe uma proposta de regimento formalizada. Após 

algumas exposições sobre o assunto e com a concordância do representante da pós-

graduação Lato Sensu, Prof. Francisco das Neves Alves, determinou-se que será 



realizada uma reunião com todos os Coordenadores de cursos de especialização em 

andamento para que estes discutam e formalizem proposta final ao Comitê de Pós-

Graduação; C) Abertura de vagas para o programa de pós-graduação em 

Oceanografia Biológica - a solicitação foi aprovada pelos presentes; D)  Criação de 

disciplinas para o Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - o tema 

após analisado foi aprovado e encaminhado ao COEPE / Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; E) Inclusão de docente orientador no programa de pós-

graduação em Educação Ambiental - será devolvido à comcur conforme alínea “o” 

do art. 6° do Regimento dos Programas de Pós-Graduação,  Deliberação n° 62 do 

ano de mil novecentos e noventa e nove do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; F) Alterações no currículo do curso de especialização Lato Sensu “Rio 

Grande do Sul: Sociedade, Política & Cultura” - as alterações solicitadas foram 

aprovadas pelos presentes; G) Assuntos Gerais:  (1) COLETA DE DADOS - o 

Prof. Cesar registrou que no momento do envio dos dados neste ano fará gestão 

para que a CAPES componha o “Comitê de Avaliação” com representantes de 

todos os cursos avaliados ou com docentes independentes.   O professor também 

informou que houve reunião em Brasília de 47 coordenadores das áreas de ciências 

biológicas sobre diversas solicitações realizadas à CAPES, como por exemplo: 

maior número de bolsas, que os recursos do PROAP não sejam alocados apenas 

em custeio, etc. (2) A Profª. Eliana solicitou a ingerência da Superintendência de 

Pós-Graduação com relação as modificações que o Departamento de Matemática 

realizou em relação às disciplinas de estatística. Decidiu-se que a Superintendência 

de Pós-Graduação deverá realizar contato com o Departamento de Matemática a 

fim de verificar e adequar estas alterações já que o correto seria as comissões de 

cursos fazerem as solicitações de  alterações aos departamentos, e não da maneira 

como foi feito. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 

dezesseis horas e quinze minutos, tendo sido lavrada a presente ata. 


