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Às oito horas e trinta minutos do dia quinze de outubro 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: Prof. Euclydes Antonio dos Santos Filho (CCPG em Ciências 

Fisiológicas), Prof. Humberto Camargo Piccoli (Superintendente de Pós-Graduação), 

Prof. Wilson Danilo Lunardi Filho (CCPG em Enfermagem), Prof. José Henrique 

Muelbert (CCPG em Oceanografia Biológica), Prof. Osmar Olinto Muller Júnior (CCPG 

em Oceanografia Física, Química e Geológica), Prof. Mário Roberto Chim Figueiredo 

(CCPG em Aqüicultura), Prof. José Vicente de Freitas (CCPG em Educação Ambiental), 

Prof. Carlos Alexandre Baumgarten (CCPG em Letras) e o técnico-administrativo Jorge 

Augusto da Silveira Bastos (secretariando a reunião). Justificaram as ausências os 

professores Maria Isabel Queiroz (COMCUR de PG em Engenharia e Ciência de 

Alimentos) e Volnei Andersson (CCPG em Engenharia Oceânica). Ao ser iniciada a 

reunião alguns professores solicitaram o reenvio da ata relativa a reunião anterior, tendo 

em vista que algumas COMCURs não haviam recebido por problemas técnicos na 

internet. Após algumas manifestações ficou combinado que a SUPPOSG enviaria 

juntamente com esta a ata da reunião anterior. Após o Prof. Piccoli passou a registrar 

alguns informes, conforme segue: a) a SUPPOSG, através da DAPG passará a vincular 

todo o aluno que ingressar na condição de especial junto ao QSL (Quadro de Seqüência 

Lógica) 972 000, ou seja, ao código que identifica Disciplinas Suplementares, e não mais 

ao código de cada curso, a fim de que o controle estatístico de cada programa não fuja ao 

que realmente deve aparecer como corpo discente regular; b) os programas de pós-

graduação em Enfermagem e de Oceanografia Física, Química e Geológica, informaram 

a aprovação de credenciamento para os seguintes professores: Hedi Crecencia Heckler de 

Siqueira e Raul Mendoza Sassi no primeiro, Gilberto Fillmann, Elisa Helena Fernandes e 

Carlos Augusto Franca Schettini no segundo; c) a Deliberação nº  068/2002, de 16 de 

setembro de 2002, do COEPE, delegou poderes ao CPG, de criar, extinguir e alterar 

disciplinas dos cursos “stricto sensu” da FURG, como também homologar vagas 

aprovadas nas COMCURs para ingresso nos respectivos programas, sendo que o Comitê 

deverá apresentar ao referido Conselho para homologação, no mês de novembro de cada 

ano, sumário de todas as atividades desenvolvidas vinculadas a esta delegação de 

competência; d) a PROPLAN solicita a todos os programas participantes do Convênio 

CAPES/PROAP que consumam os recursos existentes, pois caso contrário seremos 

obrigados a devolver os saldos existentes em 31 de dezembro do corrente ano.   Na 

seqüência passamos a apreciar a solicitação de vagas aprovadas pelas COMCURs para 

oferecimento em 2003. Foram homologadas as seguintes solicitações: Mestrado em 

Letras – 15 vagas, Mestrado em Aqüicultura – 15 vagas, Mestrado em Ciências 

Fisiológicas / Fisiologia Animal Comparada – 10 vagas e Mestrado em Enfermagem – 10 

vagas. Já em assuntos gerais o Prof. José Vicente do MEA levantou o problema de um 

aluno que por motivo de saúde se ausente do curso. Como devemos encarar o prejuízo 

que esta situação acarreta ao curso em função da avaliação da CAPES? O referido 

assunto foi amplamente discutido, porém não foi tomada qualquer deliberação a respeito. 

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.   


