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Às quatorze horas do dia vinte de julho 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), João Paes Vieira Sobrinho (CCPG em Oceanografia Biológica), 

Aloízio Ruchenski (CCPG em Educação Ambiental), Osmar Olinto Möller Júnior 

(CCPG em OFQG), Francisco das Neves Alves (representante dos cursos Lato 

Sensu) e  o Adm. Jorge A. S. Bastos (DAPG / secretaria). A Professora Eliana 

Badiale Furlong (COMCUR de PG em Engenharia de Alimentos)  justificou sua 

ausência por motivo de férias e recesso da COMCUR neste período. A pauta 

proposta e aprovada ao início da reunião foi a seguinte: 1) leitura da ata anterior; 2) 

oferta das disciplinas de estatística aos cursos; 3) Assuntos Gerais. O técnico Jorge 

Bastos fez a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada pelos presentes. Na 

seqüência o Prof. Piccoli fez um breve relato sobre o que vem sendo providenciado 

com relação a oferta de disciplinas de estatística aos nossos cursos de pós-

graduação, ou seja, que as modificações sejam providenciadas de forma conjunta já 

que algumas disciplinas de diferentes nomes possuem o mesmo conteúdo 

programático. Informou que a CCPGMEA está providenciando junto ao COEPE a 

alteração desejada, conforme oferecimento proposto pelo Departamento de 

Matemática e que as COMCURs de OB, OFQG e EO devem oferecer as novas 

disciplinas como tópicos especiais neste segundo semestre de 2001. Após vários 

esclarecimentos dados pelo Prof. Piccoli, a proposta de criação das  quatro novas 

disciplinas de estatística a serem ofertadas pelo Departamento de Matemática 

(Probabilidade, Inferência Estatística, Estatística Esperimental e Estatística 

Multivariada) foi aprovada, sendo que as disciplinas Estatística Experimental e 

Análise Multivariada serão oferecidas já neste semestre. A SUPPOSG ficou 

responsável pelo envio ao COEPE do referido processo de criação das disciplinas. 

Em assuntos gerais foram registrados os seguintes assuntos: a) o Professor João 

apresentou propaganda da CAPES relativa ao PAPED (Programa de Apoio à 

Pesquisa em Educação a Distância), informando que está disponível na página 

eletrônica, para a qual foi decidida a reprodução às unidades acadêmicas da FURG; 

b) o Professor Francisco informou da intenção de oferta do curso RGS: Sociedade, 

política & Cultura em Santa Vitória do palmar por solicitação de um grupo 

considerável de interessados (60 assinaturas) e com apoio estrutural da Prefeitura 

Municipal daquela cidade; c)  o Prof. João Paes informou que o X CIC será 

realizado de 21/11 a 24/11 e está sendo estudada a forma de inserir os alunos de 

pós-graduação neste evento, conforme decisão anterior do Comitê. Poderão ser 

realizados mini-cursos aos finais de tarde. O Prof. Francisco sugeriu que o CIC 

fosse realizado de terça a quinta-feira, e não até Sexta, devido ao esvaziamento 

natural que sofre a Universidade aos finais de semana. O Prof. João solicitou aos 

presentes que incentivem seus alunos a participar do congresso. Não havendo mais 

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

presente ata. 


