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Às quatorze horas do dia onze de maio 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), Euclydes Antônio dos S. Filho (COMCUR de PG em Ciências 

Fisiológicas), João Carlos da Silva Strauch (COMCUR de PG em Engenharia 

Oceânica), Arion de Castro Kurtz dos Santos (COMCUR de PG em Educação 

Ambiental), Eliana Badiale Furlong (COMCUR de PG em Engenharia de 

Alimentos), Osmar Olinto Möller Júnior (COMCUR de PG em Oceanografia 

Física, Química e Geológica), José Henrique Muelbert (COMCUR de PG em 

Oceanografia Biológica) 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) proposta de criação do curso de mestrado em “Manejo e Conservação 

de Recursos Pesqueiros Marinhos”; 3) encontro da Pós-Graduação; 4) coordenação 

geral da Pós-Graduação; 5) processo de avaliação dos cursos – visitas / resolução 

01/2001 da CES, de 03/04/2001 e 6) Assuntos Gerais. O Prof. Piccoli fez a leitura 

da ata anterior, a qual foi aprovada na íntegra pelos presentes. Na seqüência foram 

tratados os temas propostos e aprovados na abertura da reunião, conforme segue: 

A) após informe do superintendente de que dois avaliadores externos já haviam se 

manifestado favoravelmente sobre o projeto de criação do curso de Mestrado em 

Manejo e Conservação de Recursos Pesqueiros Marinhos, o Comitê decidiu 

aprovar o referido projeto com a inclusão de parecer interno do Superintendente de 

Pós-graduação; B) o Prof. Piccoli apresentou a sugestão do Comitê de Iniciação 

Científica – PIBIC de realização do encontro da Pós-Graduação conjuntamente 

com o Congresso de Iniciação Científica, provavelmente em meados do mês de 

novembro. O Prof. José Muelbert sugeriu que a APG seja envolvida na própria 

organização do evento. O Prof. Piccoli solicitou que os integrantes do Comitê 

indiquem pessoas para comporem a comissão que organizará o respectivo 

encontro, caso seja aprovado pelo grupo. A iniciativa foi elogiada por alguns 

coordenadores, tendo em vista que proporcionará maior integração entre os alunos 

de pós-graduação e graduação. O Prof. Euclydes questionou a situação em que os 

alunos de pós-graduação fazem apresentações de trabalhos onde os demais não 

participam como ouvintes. O Prof. Piccoli registrou que esta preocupação será 

encaminhada ao Comitê do PIBIC. O Prof. José Muelbert sugeriu também que 

poderiam ser realizados mini-cursos, atraindo desta forma os demais alunos de 

graduação. O prof. Osmar deu a idéia de trazermos alguma personalidade 

acadêmica a fim de que desta forma seja promovida uma atração adicional ao 

evento; C) O Prof. Piccoli deu informe de que surgiu a possibilidade de 

conseguirmos recursos para a construção de uma área física destinada 

exclusivamente aos programas de pós-graduação da FURG, e em vista disto foi 

feito um projeto meio que às pressas por parte da administração, o qual totalizou 

um valor em torno de R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais), com o 

objetivo claro de possibilitar a participação da FURG na busca destes recursos 



existentes junto à CAPES. Com relação ao assunto de unificação das secretarias de 

pós-graduação o Prof. Euclydes manifestou-se contrário citando experiência 

anterior na FURG onde, de acordo com a sua opinião, não funcionou. O Prof. 

Arion, ao contrário, defendeu a reunião das secretarias, com a argumentação de 

que facilitaria o trâmite entre todos os setores envolvidos, ou seja, discentes, 

professores e secretarias das COMCURs, explicando ainda que a centralização que 

defende é a proximidade física das secretarias e não a idéia de uma secretaria única 

para todos os programas, com o que os demais presentes  concordaram; D) o Prof. 

Piccoli informou que nesta última 5ª feira, com a presença do Sr. Ministro da 

Educação, foi realizada no auditório do MEC o lançamento da avaliação dos cursos 

de pós-graduação da CAPES, relativo ao período 1998/2001.  Os resultados da 

avaliação serão divulgados no início do mês de setembro/2001. Foram distribuídas 

aos presentes cópias da Resolução CNE/CES 001/2001 de 03/04/2001, a qual versa 

sobre o assunto em questão; E) Assuntos Gerais: o Prof. Piccoli informou que no 

próximo dia 23/05 vai haver uma reunião com o Superintendente de Planejamento, 

Sr. José Carlos R. Figurelli, a respeito de avaliação docente; o Prof. Piccoli 

solicitou que todos os coordenadores informem à SUPPOSG quais os dados que 

estes entendem como de importância para que constem no próximo catálogo da 

FURG, a fim de que se torne mais atrativo ao público alvo; o Prof. Piccoli 

transmitiu recado da bibliotecária Solange de que a biblioteca setorial da 

Oceanografia Biológica está funcionando atualmente sem fechar ao meio-dia; o 

Jorge Bastos da DAPG solicitou que os dados de registros acadêmicos dos alunos 

de pós-graduação sejam enviados assim que os fatos ocorrerem, a fim de que o 

controle estatístico da SUPPOSG não fique prejudicado e desatualizado; o Prof. 

Osmar comunicou que ele e o Prof. José Muelbert fazem parte de um consórcio 

que promoverá o mini-curso Biophysical Interactions in Oceanic Fronts, a ser 

ministrado pelo Dr. Donald B. Olson, em junho de 2001, sendo que a FURG dará 

apenas apoio logístico, pois as despesas referentes a transporte e estadia do 

instrutor e dos participantes do curso serão cobertas pelo Instituto Oceanográfico 

da USP, com verbas fornecidas pelo Inter-American Institute for Global Change 

research, através do Projeto SACC (CRN-019); o Prof. Strauch solicitou que o 

Comitê discuta e em breve decida sobre o assunto jubilamento na pós-graduação, 

sendo que o Prof. Euclydes lembrou neste momento que o referido tema já está 

definido no regimento geral da pós-graduação. Não havendo mais assuntos a tratar, 

a reunião foi encerrada às  dezesseis horas, tendo sido lavrada a presente ata. 


