
ATA 001/2003 DO CPG 

 

Às oito horas e trinta minutos do dia três de janeiro do ano de dois mil e três, 

reuniu-se na sala de reuniões da PROPESP, o Comitê de Pós-Graduação da FURG, 

com as seguintes presenças: Prof. Luiz Eduardo Maia Nery (CCPG em Ciências 

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

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

José Vicente de Freitas (CCPG em Educação Ambiental), Profª. Aimée Tereza 

Gonzales Bolaños (CCPG em Letras), Profª. Maria Isabel Queiroz (CCPG em 

Engenharia e Ciência de Alimentos) e o técnico-administrativo Jorge Augusto da 

Silveira Bastos (secretariando a reunião). O Prof. Volnei Andersson (CCPG em 

Engª Oceânica) justificou sua ausência da presente reunião. Ao iniciarmos a 

reunião a ata nº 005/2002, enviada anteriormente aos membros do Comitê, foi 

colocada a apreciação dos presentes, que a aprovaram sem restrições. A seguir 

foram tratados os demais pontos da pauta, conforme segue: 1º ASSUNTO –

homologação de 24 vagas aprovadas pela CCPGOB para ingresso em 2003: após 

algumas intervenções as vagas oferecidas foram homologadas, com a observação 

de que o oferecimento de vagas em excesso pode influir negativamente na 

avaliação da CAPES, os presentes mostraram preocupação com relação ao sistema 

de avaliação dos programas de pós-graduação, sendo que o Prof. Piccoli avaliou 

que a sistemática não deverá sofrer alterações com a mudança de governo; 2º 

ASSUNTO – análise da criação da disciplina Aprendizagem do Movimento 

Humano para o curso de Especialização em Educação Física Escolar: após análise 

do pedido verificou-se a falta da ementa da referida disciplina, como também o 

curriculum vitae da professora MSc. Lourdes Helena Rodrigues dos Santos, tendo 

em vista que a mesma é docente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Decidiu-se então pela solicitação dos referidos documentos a responsável pela 

solicitação, para que em uma próxima reunião do CPG o assunto seja novamente 

analisado; 3º ASSUNTO – análise da solicitação de substituição de professor junto 

ao curso de especialização em Educação Física Escolar: a solicitação após 

analisada foi aprovada por unanimidade em função de que as professoras indicadas 

foram autorizadas pelo colegiado do DBH, pertencem ao quadro de docentes da 

FURG, e contam com qualificação necessária para tal; 4º ASSUNTO – análise do 

projeto do Curso de Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação 

na Educação (Processo nº 23116.006667/2002-94): o Prof. Piccoli fez um breve 

relato sobre o trabalho realizado pelas professoras Débora Maçada, Sheyla Costa 

Rodrigues e Ivane Almeida Duvoisin na elaboração do referido projeto. O Prof. 

José Vivente aproveitou para registrar sua aprovação ao projeto, tendo em vista 

que de certa forma participou da idéia inicial para criação do mesmo, o qual 

originou-se através de financiamento conseguido junto ao BNDES, em uma 

parceria da FURG com a prefeitura de Rio Grande.  Por fim o projeto foi aprovado 

para encaminhamento ao COEPE. 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.   


