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Às quatorze horas do dia vinte e um de dezembro 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), Luiz eduardo Maia Nery (CCPG em Ciências Fisiológicas), 

Francisco das Neves Alves (representante dos cursos Lato Sensu), Humberto 

Camargo Piccoli (Superintendente de Pós-Graduação), João Carlos da Silva 

Strauch (CCPG em Engenharia Oceânica), Marta Regina Cezar Vaz (CCPG em 

Enfermagem), Mário Roberto Chim Figueiredo (CCPG em Aquicultura) e José 

Vicente de Freitas como convidado. A pauta proposta e aprovada ao início da 

reunião foi a seguinte: 1) leitura da ata anterior; 2) apreciação da solicitação de 

alterações no projeto do Mestrado em Enfermagem; 3) deliberação sobre a 

aceitação de candidatos a bolsa de Demanda Social da CAPES, sem terem 

concluído a graduação, por conta do período de greve nas IFES e 4) Assuntos 

Gerais. O técnico Jorge Bastos fez a leitura da ata n° 008/2001 do CPG, a qual foi 

aprovada pelos presentes. Na seqüência o Prof. Piccoli fez um breve relato sobre as 

alterações propostas ao projeto inicial do curso de Enfermagem, conforme o 

parecer final do CTC da CAPES. Após algumas intervenções relativas à forma de 

como os novos projetos de cursos stricto sensu devem ser conduzidos até a efetiva 

implementação na Instituição, as alterações propostas para o referido curso foram 

aprovadas pelo Comitê e serão encaminhadas ao COEPE para deliberação deste 

Conselho Superior. Com relação às bolsas do programa DS da CAPES, apesar da 

posição desta agência em aceitar bolsistas sem a comprovação da titulação, ficando 

única e exclusivamente sob a responsabilidade das comissões de bolsa em cada 

curso, como também com relação às bolsas do CNPq, os presentes decidiram que 

deveremos tomar algumas iniciativas no sentido de solicitar aos órgãos 

representativos das IFES, como ANDIFES e FOPROP, que intercedam para que os 

prazos destas agências sejam dilatados, em função dos reflexos que os cursos de 

graduação sofrerão por conta da greve a pouco encerrada. O professor Strauch 

solicitou ao Comitê que se elabore um calendário para a Pós-Graduação na FURG. 

O professor Piccoli sugeriu que as COMCURs elaborem seus calendários próprios 

e enviem à Superintendência a fim de que os mesmos sejam unificados, com o que 

os presentes concordaram e estabeleceram o dia 15 de janeiro do próximo ano 

como prazo final de envio das propostas. Em Assuntos Gerais foram tratados os 

seguintes temas: a) a professora Marta informou sobre a abertura de inscrições para 

o mestrado em Enfermagem e solicitou apoio financeiro para a divulgação inicial, 

ficando determinado que a SUPPOSG custeará  o material necessário; b) o 

professor Mário Chim solicitou divulgação para o endereço eletrônico do novo 

curso de mestrado em Aquicultura (www.aquicultura.furg.br); c) a professora Eliana 

solicitou atualização dos dados de seleção para 2002 do mestrado em Engª de 

Alimentos na página eletrônica da SUPPOSG. Solicitou ainda aos presentes a 

divulgação do PIBIC junto aos alunos de pós-graduação; d) o professor Luiz 

http://www.aquicultura.furg.br;/


Eduardo questionou o Comitê sobre como o estágio docência na graduação está 

sendo tratado em cada curso, em função do recente período de greve. Apenas a 

professora Eliana informou que após solicitar informações a CAPES, decidiram 

que o aluno pode substituir a participação em aulas de graduação por participações 

em atividades de extensão, pesquisa, em laboratórios, seminários, etc...; e) o 

Comitê resolveu solicitar ao CPD a última versão do curriculum LATTES, e que a 

mesma seja colocada à disposição na página eletrônica da SUPPOSG e f) 

solicitaram  por fim a alteração dos conceitos CAPES junto a página eletrônica da 

SUPPOSG, mesmo que ainda não tenham sido publicados oficialmente no DOU. 

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada, tendo sido lavrada a 

presente ata, a qual vai assinada por mim, Adm. Jorge Augusto da Silveira Bastos, 

que a secretariei, e pelo Prof. Humberto Camargo Piccoli, que a presidiu.   


