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Às quatorze horas do dia treze de março do ano de dois mil e dois, reuniu-se na 

sala de reuniões da PROPESP, o Comitê de Pós-Graduação da FURG, com as 

seguintes presenças: Professores José Vicente de Freitas (CCPG em Educação 

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

Alimentos), Luiz Eduardo Maia Nery (CCPG em Ciências Fisiológicas), Humberto 

Camargo Piccoli (Superintendente de Pós-Graduação), Maurice Boulos Halal 

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

Enfermagem), Mário Roberto Chim Figueiredo (CCPG em Aqüicultura), Danilo 

Calazans (CCPG em Oceanografia Biológica), Osmar Olinto Muller Júnior (CCPG 

em Oceanografia Física, Química e Geológica), Carlos Alexandre Baumgarten 

(CCPG em História da Literatura), o aluno Marcelo Alexandre Bruno 

(representando a APG) e o técnico Jorge Augusto da Silveira Bastos (secretariando 

a reunião). A pauta proposta e aprovada ao início da reunião foi a seguinte: 1) 

leitura da ata anterior; 2) análise da proposta de implantação do curso de 

especialização em “Limnologia, Manejo e Conservação de Recursos Hídricos”; 3) 

avaliação da concessão das cotas de bolsas do Programa de Demanda Social da 

CAPES em 2002; 4) revisão do Art. 13, alínea a) da Deliberação 062/99 do COEP 

(Regimento dos Cursos de Pós-Graduação), que estabelece prazos máximos para a 

conclusão dos cursos stricto sensu: 5) apreciação do OF. DLA n° 026/02 sobre as 

provas de proficiência em Inglês, Espanhol, Francês e Português; 6) discussão 

sobre o calendário da Pós-Graduação em 2002 e  7) Assuntos Gerais. O Prof. 

Piccoli fez a leitura da ata n° 009/2001 do CPG, a qual foi aprovada sem ressalvas 

pelos presentes. Na seqüência o Prof. Piccoli fez uma breve explanação sobre a 

proposta de implantação do curso de especialização em “Limnologia, Manejo e 

Conservação de Recursos Hídricos”, o qual foi aprovado com uma observação, que 

fosse incluído documento de concordância do Departamento de Oceanografia com 

relação a disciplina Ecologia de Peixes de Água Doce. Com relação a concessão de 

bolsas em 2002 pelas agências governamentais, CAPES e CNPq, os presentes de 

forma geral teceram diversas críticas as políticas adotadas, principalmente às 

justificativas de não concessão de quotas para cursos novos. O Prof. Baumgarten 

comunicou que tomou a iniciativa de visitar a Vice-Reitora, oportunidade em que 

registrou seu protesto. O Prof. Vicente aproveitou para comunicar que em 

novembro deste ano deverá ocorrer um evento da área da educação em 

Florianópolis, a fim de oportunizar treinamento às secretárias que lidam com 

cursos de pós-graduação, sendo que a atividade será extensiva aos demais cursos. 

O Prof. Piccoli fez referência as diferenças nos critérios utilizados nestes dois 

últimos anos de concessão de bolsas. Sugeriu-se então o encaminhamento de 

solicitações a FAPERGS, como também a busca de outros canais de financiamento 

de projetos, como, por exemplo, o WWF – Programa Natureza e Sociedade. O 

Prof. Danilo externou sua irritação com a presente situação dizendo que algo deve 

ser feito, não sabendo exatamente a que nível, se de superintendentes, pró-reitores 

ou reitores, mas que não devemos deixar a situação como está. O Prof. Piccoli 



complementou dizendo que se deve fazer pressão em todos os níveis, como 

exemplo citou um documento que está sendo finalizado para que o Reitor 

encaminhe a ANDIFES e a CAPES. O Prof. Danilo informou nesse momento que 

a COMCUR  decidiu por diminuir a exigência do tempo máximo de permanência 

no curso de 30 para 28 meses, sendo que na norma da FURG constam 36 meses. O 

Prof. Piccoli colocou os presentes a par de como estão distribuídas nos cursos as 

quatro bolsas de Demanda Social da Pró-Reitoria, registrando que não se deve 

retirar bolsa de aluno em andamento nos cursos, porém que ao final do prazo 

destas bolsas  as mesmas poderão ser realocadas. Após o informe verificamos que 

a primeira a encerrar seu prazo está com o curso de Oceanografia Física, Química e 

Geológica, porém não pode abrir mão da mesma devido à redução que sofreu. As 

demais cotas encerram somente no início de 2003, por isso não deveremos criar 

critérios de redistribuição neste momento. Com relação a alteração do Regimento 

Geral da Pós-Graduação na FURG o Prof. Mário Chim citou que outros itens 

também devem ser rediscutidos e propôs a criação de uma comissão para tal, sendo 

que o Prof. Danilo se contrapôs neste momento justificando que a questão do 

tempo de permanência dos alunos nos cursos é matéria urgente, sugerindo que o 

restante das alterações no regimento poderiam ser objeto de análise de uma 

comissão, com o que os presentes concordaram. Após várias manifestações 

aprovou-se finalmente que nossos cursos tenham os seguintes limites de 

permanência: mínimo de 30 meses e máximo de 54 meses, para mestrados e 

doutorados respectivamente. Esta proposta aprovada será encaminhada ao COEPE 

imediatamente. Em seguida houveram várias manifestações relativas a carência de 

pessoal administrativo nas secretarias das COMCURS em detrimento da área 

administrativa da FURG, como também na própria Pró-Reitoria, conforme relatou 

o Chefe da Divisão de Apoio aos Cursos de Pós-Graduação, técnico Jorge Bastos, 

que atua já a quase seis anos escutando promessas de reforço, e quando conseguiu 

teve que abrir mão pois a Superintendência de Pesquisa ficou sem ninguém na 

secretaria. Em fim todos de alguma forma queixaram-se da falta de pessoal 

administrativo. Em seguida o Prof. Piccoli fez a leitura do OF. DLA 026/02, o qual 

relata a preocupação sobre as provas de proficiência em língua estrangeira nos 

diversos cursos de pós-graduação da Universidade. Alguns coordenadores 

observaram que os nossos cursos fazem testes de compreensão de textos e não 

provas de proficiência em línguas estrangeiras e que se a área de letras oferecer tais 

provas, passarão a utilizá-las. O Prof. Carlos Baumgarten colocou sua experiência 

da época em que foi chefe do DLA, sendo que essa reivindicação sempre foi feita 

pelos professores de letras. O DLA indica os meses de maio e outubro como 

períodos para realização das provas. O Prof. Mário Chim alertou para o fato de que 

as provas de proficiência devem ser compatíveis com os períodos de seleção dos 

programas de pós-graduação. O Prof. Piccoli solicitou que, caso a reivindicação do 

DLA seja aceita, as datas devem ser discutidas junto a discussão do novo 

calendário da pós-graduação na FURG. O Prof. Danilo também relatou que, no 

caso da oceanografia, o candidato que apresenta um certificado de proficiência em 

língua estrangeira no momento da seleção, não precisa prestar prova. Por fim 



decidiu-se que será promovida uma reunião entre os docentes da área de letras e os 

coordenadores de pós-graduação para melhor discutirmos o assunto. Com relação 

ao calendário da pós-graduação na FURG foi solicitado àqueles cursos que ainda 

não elaboraram suas propostas, que o façam o mais breve possível, para que 

possamos elaborar um calendário único. Em assuntos gerais foi solicitado à 

SUPPOSG que promova a divulgação das defesas de teses e dissertações em 

jornais locais. Acertou-se que os cursos devem enviar os resumos destes eventos, 

os quais serão encaminhados pela DAPG ao setor de Comunicação Social da 

FURG para divulgação. 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.   


