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Às oito horas e trinta minutos do dia dezesseis de agosto 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:  Maria Isabel Queiroz (COMCUR de PG em 

Engenharia de Alimentos), Euclydes Antonio dos Santos Filho (CCPG em 

Ciências Fisiológicas), Humberto Camargo Piccoli (Superintendente de Pós-

Graduação), Volnei Andersson (CCPG em Engenharia Oceânica), Wilson Danilo 

Lunardi Filho (CCPG em Enfermagem), Danilo Koetz de Calazans (CCPG em 

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

Física, Química e Geológica), Mário Roberto Chim Figueiredo (CCPG em 

Aqüicultura), Francisco das Neves Alves (representante dos cursos lato sensu), o 

técnico-administrativo Jorge Augusto da Silveira Bastos (secretariando a reunião) e 

o Prof. Milton Asmus (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação) como convidado. 

Justificaram as ausências os professores José Vicente de Freitas (CCPG em 

Educação Ambiental) e Carlos Alexandre Baumgarten (CCPG em História da 

Literatura). Ao ser iniciada a reunião o Prof. Piccoli colocou a ata da reunião 

anterior em apreciação, a qual foi aprovada na íntegra e solicitou a inversão da 

pauta proposta, a fim de que o Prof. Milton Asmus pudesse expor algumas 

situações relativas à pós-graduação nacional. Os presentes aprovaram a alteração 

de pauta. O Prof. Milton fez então uma breve explanação sobre as últimas ações do 

governo relativas à contenção de despesas, principalmente no que toca ao 

contingenciamento de 14% do orçamento de custeio e 25% nas despesas com 

diárias e passagens no serviço público, sendo que os recursos relativos ao convênio 

PROAP firmado com a CAPES não será atingido por estas medidas. Falou também 

sobre a impossibilidade de se utilizar a aquisição de MCO ao final deste ano, como 

vinha sendo praticado pelos cursos, tendo em vista determinação do Tribunal de 

Contas da União. Todos de uma forma geral externaram o descontentamento com 

relação a estas atitudes do governo federal, pois trazem grande prejuízo aos cursos 

de pós-graduação. O Prof. Milton informou que vai promover ação conjunta com a 

PROAD no sentido de viabilizar outras formas de consumir os recursos do 

PROAP. Solicitou cuidados redobrados na utilização dos referidos recursos, pois o 

governo vem fiscalizando à risca estes fomentos. Informou ainda que os três novos 

mestrados passaram a contar, cada um, com quatro bolsas de Demanda Social da 

CAPES, porém o Mestrado em Educação Ambiental, mesmo tendo atingido a nota 

3, não foi contemplado com nenhuma bolsa. Por este motivo está sendo elaborado 

documento a ser enviado a CAPES, com pedido de reconsideração ao fato. Quanto 

ao programa novo chamado de PQI (Programa de Qualificação Institucional), o 

qual veio a substituir o PICDT, a informação da CAPES é de que sobraram 

recursos depois da primeira seleção e que isto vai proporcionar a criação de um 

novo programa com 125 bolsas destinadas a recém-doutores, que deverão receber 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de bolsa, mais R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

como custeio, sendo que os programas é que farão a solicitação, e não os 

interessados. O Prof. Milton falou ainda sobre o fomento da CAPES para a 

formação de Mestrados Profissionais e que a agência fará uma avaliação 

diferenciada sobre este modelo de curso. Neste momento o Prof. Milton agradeceu 



o espaço concedido e retirou-se da reunião Dando prosseguimento passamos a 

discussão dos pontos da pauta:  1º ASSUNTO - o Prof. Piccoli informou que a 

reunião seria basicamente para analisar o assunto relativo à solicitação de 

competência ao COEPE, para que o CPG passe a analisar e aprovar alterações em 

disciplinas dos cursos de pós-graduação, e não mais haja a necessidade de passar 

pelo Conselho. O Prof. Mário Chim acha difícil a aprovação desta proposta pelo 

COEPE, já o Prof. Euclydes avalia que se o grupo formado pelo CPG somado a 

outros integrantes do Conselho estiverem convencidos da alteração a proposta tem 

grande chance de ser aprovada. O Prof. Piccoli informou que apenas o Prof. 

Euclydes apresentou contribuição a respeito do texto que havia sido encaminhado a 

todas as COMCURs. O Prof. Mário disse que o texto foi lido e discutido em sua 

COMCUR. Após mais algumas considerações ficou acertado entre os presentes 

que o texto, já com algumas alterações, seria novamente enviado aos interessados, 

com prazo de retorno das contribuições até o dia 22 de agosto. O Prof. Piccoli 

explicou também que a pós-graduação lato sensu não está incluída nesta proposta 

porque estamos trabalhando na elaboração de um regimento próprio para este 

nível, onde já estará prevista esta situação; 2º ASSUNTO - extinção da disciplina 

01015P – Métodos Estatísticos I e inclusão de outras quatro disciplinas de 

estatística, 01051P – Probabilidade, 01052P – Inferência Estatística, 01053P – 

Estatística Experimental e 01054P – Estatística Multivariada, no quadro do curso 

de mestrado em Engenharia Oceânica. O Prof. Volnei leu as decisões tomadas na 

COMCUR e após alguns questionamentos dos presentes a proposta foi aprovada 

para encaminhamento ao COEPE; 3º ASSUNTO – apreciação dos critérios de 

seleção dos ingressantes em 2003 no Mestrado em Engª Oceânica: a solicitação foi 

apreciada e aprovada pelo CPG; 4º ASSUNTO – alteração de denominação do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos: o Prof. Piccoli fez uma 

explanação sucinta sobre a questão informando que, após amplo debate sobre o 

tema, determinou-se que deve ser incluída a palavra Ciência ao nome, passando a 

ser Programa de Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos, como por sinal 

a CAPES já está praticando em seus programas de fomento. A solicitação foi 

aprovada para encaminhamento ao COEPE; 5º ASSUNTO – em assuntos gerais foi 

avaliada primeiramente a solicitação do Departamento de Matemática em 

promover algumas alterações no nome e em algumas disciplinas do Curso de 

Especialização em Matemática, a qual foi aprovada para envio ao COEPE, com a 

ressalva do Jorge de que não podemos simplesmente alterar o nome de uma 

disciplina, pois isto trará prejuízos a quem cursou a mesma em oferecimentos 

anteriores. O que se deve proceder é o cadastro de uma nova disciplina, 

substituindo a anterior por esta nos novos oferecimentos, mantendo desta forma a 

anterior em sua forma original junto ao cadastro de disciplinas. Finalizando o 

técnico Jorge Bastos, responsável pela Divisão de Apoio aos Cursos de Pós-

Graduação, deu algumas informações pertinentes ao andamento de atividades 

desenvolvidas pelas secretarias das COMCURs. 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.   


