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Às quatorze horas do dia dezoito de julho 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), Maria Isabel Queiroz (COMCUR de PG em Engenharia de 

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

Camargo Piccoli (Superintendente de Pós-Graduação), Volnei Andersson (CCPG 

em Engenharia Oceânica), Wilson Danilo Lunardi Filho (CCPG em Enfermagem), 

José Henrique Muelbert (CCPG em Oceanografia Biológica), Carlos Alexandre 

Baumgarten (CCPG em História da Literatura), Francisco das Neves Alves 

(representante dos cursos lato sensu), o aluno Marcelo Alexandre Bruno 

(representante da APG) e o técnico-administrativo Jorge Augusto da Silveira 

Bastos (secretariando a reunião). O Prof. Euclydes justificou sua ausência através 

de correspondência eletrônica. A pauta proposta e aprovada ao início da reunião foi 

a seguinte: 1) leitura da ata anterior; 2) análise da prestação de contas do Curso de 

Especialização Rio Grande do Sul: Sociedade, Política & Cultura e 3) Assuntos 

Gerais. O técnico Jorge Bastos fez a leitura da ata n° 001/2002 do CPG, a qual foi 

aprovada após duas retificações na digitação do texto.Os presentes solicitaram que, 

para as próximas reuniões, a ata da reunião anterior fosse enviada antecipadamente 

aos integrantes do CPG, ou colocada à disposição na página eletrônica da 

SUPPOSG. Em seguida o Prof. Francisco fez uma breve explanação sobre o 

relatório do curso enviado ao CPG para aprovação, o qual foi aprovado sem 

restrições pelos presentes. Já em assuntos gerais foram tratadas as seguintes 

quetões: A) o Prof. Piccoli registrou um ofício recebido do programa de Ciências 

Fisiológicas, onde consta a solicitação de alterações em disciplinas, e explicou que, 

como a nova estrutura deste curso não foi aprovada pelo COEPE, e o Prof. 

Euclides informou que a mesma está em fase final de elaboração, devemos então 

esperar pela sua conclusão, analisando-a em seu todo; B) novas normas para 

seleção do programa de Oceanografia Biológica foram aprovadas pelo CPG 

(conforme ata CCPG.OB 013/2002 anexa); C) a seguir estabeleceu-se ampla 

discussão sobre a necessidade de todas as alterações nos programas de Pós-

Graduação terem que ser aprovados no COEPE. É consenso que  questões como 

criação, extinção e alteração de disciplinas poderiam ser aprovadas pelo comitê de 

Pós-Graduação como instância final deliberativa. O superintendente ficou 

incumbido de elaborar proposta a ser encaminhada ao COEPE, para que o mesmo 

delegue competência ao CPG para tratar destes  e de outros temas.  D) o Prof. José 

Vicente informou que após algumas medidas adotadas pela coordenação o tempo  

médio de titulação no MEA baixou de 46 para 39 meses e perguntou aos demais o 

que acontece nos outros programas com aqueles alunos que extrapolam os limites 

estabelecidos para a conclusão do curso. O Prof. Volnei disse que, na Engenharia 

Oceânica, o aluno é excluído e, na correspondência de comunicação da exclusão, 

também consta que ele pode requerer o reingresso, sendo que este pedido será 

analisado na COMCUR. O Prof. José Muelbert informou que ainda não ocorreu 

nenhum caso na Oceanografia Biológica, porém a COMCUR tem convicção de 

que ao ultrapassar o limite de tempo para titulação, este aluno será 



automaticamente desligado. O Prof. Piccoli deu explicações de como funciona a 

avaliação da CAPES neste sentido, ressaltando que o TMT alto produz 

conseqüências mais graves que o índice de abandono; E) o Prof. José Muelbert 

criticou a sistemática de que, com relação ao QUALIS, os comitês têm tomado 

critérios totalmente diferenciados de área para área, e manifestou a sua 

preocupação com relação a dificuldades que vem sendo enfrentadas pelas revistas 

publicadas pela FURG, que, sem a garantia de continuidade de publicação não 

conseguirão a necessária indexação, não sendo devidamente valorizadas no 

QUALIS, com conseqüências na avaliação da produção científica de nossos 

docentes e diminuindo as possibilidades de intercâmbio, reduzindo o nosso acervo 

bibliográfico; F) o Prof. Carlos Baumgarten registrou sua indignação com relação à 

norma aprovada pelo COEPE obrigando a criação de disciplina para o curso que 

fizer parte do Convênio DS/CAPES, a fim de registrar a realização do Estágio 

Docência imposto pela agência. Depois de muita discussão sobre este assunto, 

ficou decidido que será realizada uma reunião específica do CPG para discutir o 

tema com maior profundidade; G) o Prof. Volnei externou a situação de uma 

bolsista que abandonou o curso em função de gravidez e solicitou aos demais 

coordenadores opinião de como se deve proceder nestes casos, tendo sido sugerido 

que a aluna deve solicitar RED. O Prof. Volnei também solicitou a opinião dos 

demais quanto à possibilidade de redução do número mínimo de créditos no 

mestrado. Uma vez que, em muitos casos os alunos são obrigados a cursar 

disciplinas não necessárias ao seu trabalho para cumprir  o exigido, roubando 

tempo para trabalhar em sua dissertação. O assunto foi amplamente discutido tendo 

sido sugerido que o curso utilize aproveitamento de créditos de atividades como 

seminários, palestras, apresentação de trabalhos, publicações, etc. e  crie 

disciplinas de Estudos Especiais com ementas elaboradas por docentes do curso, 

com a finalidade de desenvolver temas de interesse específico de um aluno, 

devidamente aprovadas pela Comissão de curso; H) o técnico Jorge Bastos, 

responsável pela DAPG colocou de forma geral alguns envolvimentos que as 

secretarias dos programas devem ter, principalmente em função de que a 

Superintendência possui apenas um servidor atuando nesta área e o número de 

cursos de pós-graduação vem crescendo ano a ano, necessitando desta forma que 

as secretarias sejam mais atuantes em cada COMCUR, pois isto já ajudaria em 

muito o desenvolvimento das atividades junto à SUPPOSG. Consultou os 

presentes sobre a possibilidade de reunir na Superintendência os secretários e 

secretárias das COMCURs de tempos em tempos, objetivando a troca de 

informações para o bom andamento das atividades administrativas. Os 

coordenadores presentes mostraram-se receptivos a tal iniciativa; I) com relação à 

divulgação dos programas ficou combinado que a DAPG deverá enviar mensagem 

às COMCURs informando o endereço eletrônico da unidade de Comunicação 

Social da FURG, para onde deverão ser encaminhados os materiais a serem 

divulgados. 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.   


