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Às oito horas e trinta minutos do dia dezenove de outubro 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 Arion de Castro Kurtz dos Santos (CCPG em Educação Ambiental), 

Eliana Badiale Furlong (COMCUR de PG em Engenharia de Alimentos), Euclides Antônio dos 

Santos Filho (CCPG em Ciências Fisiológicas), Francisco das Neves Alves (representante dos 

cursos Lato Sensu), Humberto Camargo Piccoli (Superintendente de Pós-Graduação) e  João 

Carlos da Silva Strauch (CCPG em Engenharia Oceânica). A pauta apreciada foi a seguinte:  1o 

ASSUNTO: Apreciação da proposta de criação do Curso de Mestrado em Letras – História da 

Literatura. Após apreciado o relatório da Profa. Eliana, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 

Foi acrescida ao processo cópia do relatório técnico emitido pela CAPES. 2º ASSUNTO: 

Apreciação de proposta de alteração de carga horária das disciplinas Iniciação à Pesquisa e 

Produção de Textos, incluída no Primeiro Módulo, de 20 h/a para 40 h/a, e Marketing em 

Unidade de Informação, incluída no Terceiro Módulo, de 50 h/a para 40 h/a, do Curso de 

Especialização “Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Informação em Ciência e 

Tecnologia”. Aprovado por unanimidade. 3o ASSUNTO: Apreciação da proposta de oferta do 

Curso de Especialização “Rio Grande do Sul, Sociedade, Política e Cultura” em Santa Vitória do 

Palmar. O Prof. Piccoli  solicitou autorização para encaminhar a proposta “ad referendum”, em 

caso de parecer positivo do Prof. Osmar. O Prof. Euclides consultou quanto ao pagamento 

manifestando-se favorável ao pagamento aos professores apenas se o curso for oferecido fora do 

horário normal de trabalho, aos finais de semana. O Prof. Francisco, coordenador do curso, 

informou que os recursos arrecadados serão utilizados para custear os deslocamentos dos 

professores até Santa Vitória do Palmar e financiar uma publicação contendo os melhores 

trabalhos de conclusão dos alunos. Foi aprovada a autorização para o Prof. Piccoli de encaminar 

“ad referendum” ao COEPE, em caso de parecer positivo do Prof. Osmar. ASSUNTOS 

GERAIS:  o Prof. Piccoli apresentou a Plataforma Stela para Pós-Graduação que integra as 

informações da Plataforma Lattes ao programa Coleta, da CAPES, além de automatizar os 

procedimentos  administrativos da Pós-Graduação. Foi feita uma apresentação em Pelotas, onde 

foi estabelecido contato iniciando negociação para demonstração da Plataforma em Rio Grande e 

possível aquisição, juntamente com a Plataforma Lattes. O Prof. Euclides informou que, quando 

era pró-reitor, assistiu uma demonstração do programa em Santa Catarina e ficou positivamente 

impressionado pelo mesmo. Sugeriu que se solicitasse uma cópia de demonstração para 

avaliação do mesmo. A Profª. Eliana apresentou ao Comitê a indignação da COMCUR de Pós-

Graduação em Engenharia de Alimentos com relação à avaliação da CAPES, solicitando aos 

colegas sugestões de como proceder a partir de uma possível negativa ao recurso interposto, que 

deverá estar em julgamento nos próximos dias 24 e 25. A discussão contou com as intervenções 

dos professores Arion e Euclides e que relataram que seus cursos passaram por experiências 

semelhantes. A recomendação foi de que se solicitasse à Diretoria de Avaliação, as informações 

sobre os pareceres da área e do CTC e instruções quando a proceder para que as recomendações 

possam ser implementadas e não mais prejudicar a avaliação do curso.  Não havendo mais 

assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas, tendo sido lavrada a presente ata. 


