
ATA 003/2003 DO CPG 

 

Às  treze horas e trinta minutos do dia treze de março 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. João Paes Vieira Sobrinho (representando a Superintendência 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), Prof. Carlos Prentice Hernandez (CCPG em 

Engenharia e Ciência de Alimentos), Prof. Osmar Olinto Muller Júnior (CCPG em 

Oceanografia Física, Química e Geológica), Prof. Danilo Koetz de Calazans (CCPG 

em Oceanografia Biológica), Prof. Mario Roberto Chim Figueiredo (CCPG em 

Aqüicultura) e o técnico-administrativo Jorge Augusto da Silveira Bastos 

,secretariando a reunião. O Prof. Volnei Anderson (CCPG em Engenharia Oceânica) 

justificou sua ausência. Ao iniciarmos a reunião o Prof. João Vieira, acumulando a 

função de Superintendente de Pós-Graduação, informou aos presentes que  a reunião 

foi chamada em caráter de urgência pois o prazo da CAPES para fechamento das 

informações relativas aos novos bolsistas de Demanda Social estava estipulado para o 

dia 15 de março e que na quota de cinco bolsas da Pró-Reitoria, três estariam a 

disposição para distribuição entre os programas da FURG, sendo que a PROPESP por 

uma questão de política interna entende que a referida distribuição deve contemplar a 

participação de todos os cursos recomendados pela CAPES. Informou também a 

concessão 2003 divulgada pela agência, da qual todos já tinham conhecimento. 

Relatou ainda que o programa em Oceanografia Biológica teve redução de quatro 

bolsas em sua quota, quatro tiveram acréscimo de uma bolsa nova (Enfermagem, 

História da Literatura, Aqüicultura e Ciências Fisiológicas) , dois mantiveram suas 

quotas (Engenharia Oceânica e Oceanografia Física, química e Geológica) e um não 

recebeu qualquer bolsa (Educação Ambiental). Após muitas manifestações surgiram 

três propostas: a) distribuição entre os cursos de Oceanografia Biológica e Educação 

Ambiental, apresentada pelo Prof. João Vieira; b) direcionada apenas ao mestrado em 

Educação Ambiental, apresentada pelo Prof. Baumgarten e c) distribuição de uma 

bolsa para cada um dos três cursos novos (Enfermagem, História da Literatura e 

Aqüicultura), apresentada pelo Prof. Mário Chim. Encaminhada a votação, os 

presentes entenderam que as três propostas não haviam sido devidamente 

esclarecidas, necessitando um novo encaminhamento de propostas para posterior 

votação. Foi então acordado que deveriam ser confrontadas inicialmente duas 

propostas: a) fazer rateio das três bolsas entre os cursos, com critérios a serem 

definidos na reunião ou b) dar as três bolsas disponíveis para o curso de Educação 

Ambiental. A vencedora foi a proposta de conceder as três bolsas da Pró-Reitoria, 

disponíveis neste momento, ao Mestrado em Educação Ambiental, com cinco votos a 

favor, três contrários e uma abstenção. 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. João Paes Vieira 

Sobrinho, que a presidiu.   


