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Às oito horas e trinta minutos do dia oito de junho 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), Eliana Badiale Furlong (COMCUR de PG em Engenharia de 

Alimentos), Danilo Koetz de Calazans (COMCUR de PG em Oceanografia 

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

Ambiental), Francisco das Neves Alves (representante dos cursos Lato Sensu) e  o 

Adm. Jorge A. S. Bastos (DAPG / secretaria). Os Professores Osmar Olinto Möller 

Júnior (CCPGOFQG) e João Carlos da Silva Strauch (CCPGEO) justificaram a 

ausência a esta reunião. A pauta proposta e aprovada ao início da reunião foi a 

seguinte: 1) leitura da ata anterior; 2) análise da proposta de Normas Internas do 

programa de PG em Oceanografia Biológica; 3) análise da proposta de reforma 

curricular do Programa de PG em Educação Ambiental; 4) Assuntos Gerais. O 

técnico Jorge Bastos fez a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada pelos 

presentes, após correção solicitada pelo Prof. Euclydes com relação ao assunto 

sobre jubilamento na pós-graduação. Na seqüência foram tratados os temas 

propostos e aprovados na abertura da reunião, conforme segue: A) foi dado 

conhecimento aos presentes sobre a proposta de regimento do programa de pós-

graduação em Oceanografia Biológica e aproveitando a oportunidade o 

superintendente solicitou que todos os programas enviem cópia de seus regimentos 

para arquivo na SUPPOSG; B) sobre a proposta de reforma curricular do programa 

de pós-graduação em Educação Ambiental, esta foi aprovada pelo Comitê para ser 

encaminhada ao COEPE. Logo após o Prof. Piccoli fez um breve relato sobre a 

mesma, na qual o principal objetivo é a adequação das disciplinas de estatística, 

aproveitando para solicitar que cada programa envie a ata da reunião que aprovou 

as disciplinas de estatística oferecidas em seus currículos. O Prof. Euclydes 

salientou neste momento que não deverá ser possível a aprovação pelo COEPE 

para implantação no 2° semestre deste ano, pois não haverá tempo suficiente para 

tal; C) Assuntos Gerais: a) - verificamos se todos receberam o calendário de 

reuniões do Comitê de Pós-Graduação e lembramos as datas aprovadas no início 

do ano; b) o Prof. Danilo registrou a preocupação de que a FURG tenha as licenças 

necessárias para que os servidores possam utilizar softwares diversos em seus 

equipamentos e o Prof. Euclydes alertou que já está sendo providenciado um 

acordo com a Microsoft neste sentido a fim de possibilitar o uso coletivo destes 

softwares, com o que todos concordaram; c) com relação aos cursos Lato Sensu o 

Prof. Piccoli informou que o regimento para esta modalidade está sendo 

reestruturado em função da nova Resolução 01/2001 da CES; d) o Prof. Euclydes 

questionou os presentes sobre notícias do processo de avaliação da CAPES, pois 

até a presente data não houve nenhum contato dos prováveis avaliadores, para o 

que o Prof. Piccoli informou que em recente telefonema à CAPES ficou sabendo 

que a CAPES entrará em contato com cada coordenador para marcar visita; e) os 



presentes reclamaram bastante com relação a impossibilidade verificada de 

identificarem quais as revistas que fazem parte da relação de periódicos qualis que 

em tese deveria ser divulgada pela CAPES, porém não se tem acesso a tal listagem; 

f) o Prof. Arion questionou sobre a possibilidade da destinação de algum montante 

financeiro dos recursos provenientes do tesouro à SUPPOSG, a fim de ajudar na 

manutenção das atividades da COMCUR do MEA, para o qual o Prof. Piccoli 

comprometeu-se a verificar a real situação da Superintendência e determinar uma 

parcela com este objetivo; g) o Prof. Danilo solicitou orientação no sentido de 

saber como implementar a disciplina de Estágio Docência na Graduação, a qual foi 

prestada pelo técnico Jorge Bastos; h) o técnico Jorge Bastos, responsável pela 

DAPG, solicitou por fim aos coordenadores a colaboração no sentido de fazer as 

secretarias manterem o mais atualizado possível o envio de resultados das 

disciplinas ao término de cada período letivo. Não havendo mais assuntos a tratar, 

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


