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Às dez horas do dia cinco de março 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 Humberto Camargo Piccoli - (Superintendente de Pós-

Graduação), Jaime Bech Nappi (COMCUR de PG em Clínica Médica), Luiz 

Eduardo Maia Nery (COMCUR de PG em Ciências Fisiológicas), João Carlos da 

Silva Strauch (COMCUR de PG em Engenharia de Alimentos), o aluno Gonzalo 

Velasco Canziani (representando a APG)  e  o Adm. Jorge A. S. Bastos (DAPG / 

secretaria). A pauta proposta e aprovada ao início da reunião foi a seguinte: 1) 

leitura da ata anterior, 2) Credenciamento de docentes para o curso de 

especialização em Matemática e 3) Assuntos Gerais. O Prof. Piccoli fez a leitura da 

ata anterior, a qual após algumas correções de redação foi aprovada na íntegra 

pelos presentes. Os professores Francisco das Neves Alves, Arion de Castro Kurtz 

dos Santos, Lauro Júlio Calliari, Cesar Serra B. Costa, Eliana Badiale Furlong e 

João Sarkis Yunes justificaram suas ausências em função de compromissos 

assumidos anteriormente para esta mesma data e horário. Com relação ao assunto 

referente a solicitação de credenciamento de docentes e disciplinas para o curso de 

especialização em Matemática, conforme documentação em anexo, após a leitura 

do referido pedido o mesmo foi aprovado por todos os presentes. Em Assuntos 

Gerais foram tratados os seguintes temas: a) oferecimento de disciplinas de 

estatística na Pós-Graduacão – o Prof. Piccoli informou que, após contato com o 

Departamento de Matemática foi combinado que neste semestre serão oferecidas 

as disciplinas na forma antiga e que será enviado um processo ao COEPE a fim de 

normatizar tal matéria; b) prazos do SAC/IES – o Prof. Piccoli lembrou aos 

presentes que não podemos deixar para o último dia o envio dos dados dos 

bolsistas de 2001; c) cota de bolsas DS para 2001 – o Prof. Piccoli informou que 

com relação à redução de bolsas de doutorado em Oceanografia Biológica já foi 

feita uma justificativa por parte da COMCUR e enviada à CAPES com a 

expectativa positiva sobre o retorno; d) os presentes foram informados também 

sobre a participação do Prof. João Paes Vieira Sobrinho nesta data em reunião do 

Fórum de Pró-Reitores da Região Sul em Porto Alegre, o qual tratará junto à 

FAPERGS sobre fomento para a Pós-Graduação em nossa região. Não havendo 

mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas, tendo sido lavrada a 

presente ata. 


