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Às nove horas do dia cinco do mês de junho 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. Carlos Alexandre Baumgarten (CCPG em Letras), Prof. Carlos 

Prentice Hernandez (CCPG em Engenharia e Ciência de Alimentos), Prof. José 

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

Figueiredo (CCPG em Aqüicultura), Profa. Gilma Santos Trindade (Superintendente 

de Pós-Graduação) e o técnico-administrativo Jorge Augusto da Silveira Bastos, 

secretariando a reunião. O  Prof. Wilson Danilo Lunardi Filho (CCPG em 

Enfermagem) e o Prof. Roni de Azevedo e Souza (representante dos cursos lato 

sensu) justificaram suas ausências, em virtude de compromissos assumidos 

anteriormente. Ao iniciarmos a ata da reunião anterior foi colocada em apreciação e 

aprovada por todos. 1º ASSUNTO: A Profa. Gilma começou informando aos 

presentes sobre a II Mostra Universitária e de que formas deverão ser realizados os 

trabalhos e eventos paralelos, os quais ocorrerão entre 19 e 22 de novembro deste ano. 

O Prof. José Muelbert, enquanto membro do Comitê Organizador, também fez uma 

breve explanação sobre alguns pontos elencados pelo grupo, referentes a organização 

da Mostra Universitária. Uma das propostas diz respeito à obrigatoriedade dos alunos 

bolsistas apresentar trabalhos no Congresso. O Prof. Mário Chim sugeriu que aqueles 

cursos que possuem a disciplina Seminários pudessem considerar a participação dos 

alunos nestes eventos. O prof. Luiz Eduardo mostrou-se contrário a esta idéia de 

obrigar a participação dos alunos bolsistas nos eventos. O Prof. Carlos Baumgarten 

retrucou dizendo-se favorável a obrigatoriedade. Após algumas manifestações ficou 

decidido que os coordenadores deverão incentivar a participação de seus bolsistas, e 

não obriga-los a participar.  O Prof. Mário Chim ainda sugeriu que existam 

compensações aos alunos participantes, tipo a consideração de presenças para a 

disciplina Seminários, àqueles que participarem dos eventos. A Profa. Gilma 

informou neste momento, que a idéia é misturar alunos de iniciação científica com 

alunos de pós-graduação. Estão pensando também em algum instrumento de 

treinamento para o pessoal das bancas, principalmente em função de problemas 

verificados na I Mostra. O Comitê foi de parecer que sejam criadas “normas” para os 

membros das bancas previamente apresentadas e também com o conhecimento prévio 

de quem será presidente de cada banca. A Profa. Gilma propôs que o Comitê de Pós-

Graduação tenha atuação como avaliador nos trabalhos apresentados na forma de 

artigo completo, o que foi prontamente acatado pelo Comitê. Uma novidade que 

ocorreria nesta Mostra seria a premiação dos alunos de pós-graduação, porém alguns 

se mostraram contrários a proposição, inclusive sugerindo que também na iniciação 

científica já não deveria haver premiação. Após discussão sobre o assunto decidiu-se 

por unanimidade que não haverá premiação para alunos de pós-graduação. A Profa. 

Gilma comunicou que o Prof. Leopoldo de Méis, um conhecido bioquímico da UFRJ, 

fará a abertura da II Mostra Universitária. Ele possui forte atuação nas três áreas 

básicas do meio universitário, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. O Prof. José 

Muelbert informou ainda que a divulgação será colocada ao público até o dia 16 de 

junho e que as inscrições deverão ocorrer de 15 de julho a 15 de agosto. A Profa. 

Gilma registrou que a expectativa é de que venhamos a receber entre 500 e 600 



trabalhos, além dos pôsteres. 2º ASSUNTO: Em assuntos gerais o Prof. Mário Chim 

apresentou o OF.CCPGAqui nº 019/03, contendo Normas Complementares do 

Programa de Pós-Graduação em Aqüicultura, o qual solicita aprovação das mesmas. 

Após algumas considerações chegou-se a decisão de que basta a própria Comissão de 

Curso aprovar as referidas normas, para que estas entrem em vigor. O Prof. Mário 

Chim salientou ainda que na data de amanhã haverá reunião do CONSUN, onde será 

discutida a continuidade ou não da FAPECO, para o que solicitou apoio no sentido de 

que seja aprovada a continuidade do convênio com esta fundação de apoio. O Prof. 

Baumgarten imediatamente manifestou-se contrário ao pleito, aconselhando ao Prof. 

Mário que não se desgaste com o assunto, pois esta Fundação já estaria com seus dias 

contados. 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.   


