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Às  quatorze horas do dia vinte e um de fevereiro 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. Elton Pinto Colares (CCPG em Ciências Fisiológicas), 

Profª. Gilma Santos Trindade (Superintendente de Pós-Graduação), Prof. Wilson 

Danilo Lunardi Filho (CCPG em Enfermagem), Prof. José Vicente de Freitas (CCPG 

em Educação Ambiental), Prof. Carlos Alexandre Baumgarten (CCPG em Letras), 

Profª. Maria Isabel Queiroz (CCPG em Engenharia e Ciência de Alimentos), Prof. 

Volnei Anderson (CCPG em Engenharia Oceânica), Prof. João sarkis Yunes (CCPG 

em Oceanografia Física, Química e Geológica), os Professores Miltom Lafourcade 

Asmus (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação) e Humberto Camargo Piccoli (Pró-

Reitor de Planejamento) como convidados,  e o técnico-administrativo Jorge Augusto 

da Silveira Bastos ,secretariando a reunião. O Prof. Francisco das Neves Alves 

(representante dos cursos Lato Sensu) justificou sua ausência. Ao iniciarmos a reunião 

o Prof. Miltom fez uso da palavra saudando todos os integrantes do Comitê, em 

função do novo ano que estamos iniciando, como também para fazer a apresentação 

da Profª Gilma como a nova titular da SUPPOSG, da mesma forma que agradeceu ao 

Prof. Piccoli pela dedicação prestada a Pró-Reitoria enquanto esteve a frente desta 

mesma Superintendência, desejando sucesso a frente da PROPLAN. Fez algumas 

considerações a respeito da responsabilidade que cada coordenação tem em seus 

programas, principalmente com relação a administração dos programas de bolsas de 

estudo,  cumprindo prazos impostos pelas agências financiadoras, a fim de que os 

alunos não venham a ser prejudicados. Em seguida o Prof. Piccoli agradeceu a todos 

pela colaboração recebida durante o período que administrou a SUPPOSG, como 

também fez observações relativas a necessidade que temos de cumprir os prazos 

estipulados pela CAPES para o preenchimento do Programa COLETA DE DADOS e 

envio de arquivos gerados pelo mesmo. A Profª Gilma também fez seu 

pronunciamento inicial como nova Superintendente de Pós-Graduação da FURG, 

solicitando a todos o apoio que será necessário nesta tarefa inovadora em sua vida 

acadêmica, já que sua experiência além da docência deu-se apenas como 

pesquisadora. Neste momento o Prof. Miltom agradeceu a atenção de todos e retirou-

se da reunião. Dando continuidade a reunião foram tratados os demais pontos de 

pauta, conforme segue: 1º ASSUNTO – apreciação da ata 001/2003 - previamente 

analisada, a mesma aceita e aprovada por unanimidade. O Prof. Sarkis apenas 

registrou justificativa pela ausência de representantes da CCPGOFQG na referida 

reunião; 2º ASSUNTO – análise da criação da disciplina Aprendizagem do 

Movimento Humano para o curso de Especialização em Educação Física Escolar: 

após verificada a documentação anteriormente exigida, o pedido foi aprovado para 

envio ao COEPE; 3º ASSUNTO – proposta de normas regimentais para o nível Lato 

Sensu na FURG: o Prof. Piccoli fez um breve relato de como está a discussão deste 

assunto, informando que a Comissão encarregada estava desatualizada em função da 

nova legislação federal. A idéia é reunir todos os responsáveis pelos cursos Lato 

Sensu a fim de que em cima da proposta existente sejam feitas atualizações e enviada 

ao CPG para posterior encaminhamento ao COEPE. O Prof. Carlos Baumgarten neste 

momento fez críticas  ao grande número de normas criadas pelos Conselhos da 

FURG, que acabam engessando as ações internas na Universidade. O técnico Jorge 



Bastos também fez algumas considerações relativas ao planejamento daqueles cursos 

que são pagos pela clientela, os quais não prevêem qualquer remuneração dos serviços 

prestados  pela SUPPOSG, ou seja, todo registro acadêmico desde a própria criação 

do curso e sua estrutura, passando pelas matrículas semestrais e finalizando no 

processo de emissão dos respectivos certificados de conclusão, processos que 

envolvem mão de obra e material. O Prof. João Sarkis acrescentou que todo o projeto 

de novos cursos deveria ter em seu planejamento a previsão de estrutura física e 

recursos humanos para o pleno funcionamento. O Prof. Piccoli registrou neste 

momento que na PROPLAN estão tomando algumas decisões que dizem respeito à 

pós-graduação, como por exemplo a implantação de uma nova plataforma para 

gerenciar o registro acadêmico destes programas e cursos. A Profª Gilma relembrou o 

objetivo principal do Comitê, contido na Deliberação do COEPE que o criou, ou seja, 

propor e orientar a implantação de uma política de oferecimento de formação pós-

graduada pela FURG. O Prof. Mário Chim reclamou também do pouco investimento 

na estruturação dos programas de pós-graduação na Universidade, comentando em 

seguida que a Instituição deveria ter mais compromisso com esta área. O Prof. Piccoli 

antecipando um pouco o 4º ASSUNTO da pauta, enfatizou a existência de um Plano 

Institucional muito bem acabado, discutido amplamente com a comunidade 

universitária, e que estamos no momento de tomar decisões, elencar prioridades e 

cumpri-las. A Profª Gilma sugeriu então os encontros do Comitê sejam feitos 

mensalmente, e quando necessário outras reuniões seriam convocadas, com o que 

todos concordaram, ficando desde já acordado a realização das reuniões às sextas-

feiras pela manhã. Após algumas intervenções os presentes decidiram que o Comitê 

deve propor políticas que alcancem os objetivos traçados para a pós-graduação na 

FURG. Em seguida o Prof. Piccoli fez uma explanação sucinta relativa a solicitação 

de detalhamento das prioridades do Plano Institucional   2003/2006 enviada às 

Comissões de Curso no último dia 17 de fevereiro. Por último em ASSUNTOS 

GERAIS foi tratado o seguinte: a) a Pofª Gilma solicitou que as coordenações tenham 

mais atenção com relação ao Programa de Bolsas de Demanda Social da CAPES; b) o 

Prof. Mário Chim sugeriu que a Pró-Reitoria interceda junto à CAPES, no sentido de 

que os nossos programas venham a receber mais algumas quotas de bolsas; c) os 

presentes foram informados do oferecimento de uma nova turma do Curso de 

Especialização em Matemática na cidade de Santa Vitória do Palmar; d) os 

coordenadores foram lembrados do próximo treinamento oferecido pela CAPES para 

utilização do Programa Pró-Coleta Professor; e) o Prof. Mário Chim informou ter 

contatado o técnico Eduardo Enderle de Oliveira do CPD, a fim de que este venha a 

receber o treinamento oferecido pela CAPES, para que posteriormente possa repassar 

os conhecimentos aos programas, com o que o  referido servidor mostrou-se 

interessado; f) a Profª. Gilma solicitou que as coordenações incentivem os alunos de 

pós a participar da próxima Mostra Universitária, tendo em vista que apenas 30 alunos 

compareceram a 1ª Mostra; g) a Profª Gilma deu informes relativos aos critérios 

utilizados pela SUPPOSG na época da classificação dos projetos que foram 

apresentados para concorrer ao PQI - Programa de Qualificação Institucional da 

CAPES. 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 pela Profª. Gilma Santos Trindade, que a presidiu.   


