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Às nove horas do dia onze do mês de setembro 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), Profa. Maria 

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

Henrique Muelbert (CCPG em Oceanografia Biológica), Prof. Volnei Anderson 

(CCPG em Engenharia Oceânica), Prof. Wilson Danilo Lunardi Filho (CCPG em 

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

o discente Cléverson Ranniéri dos Santos (Associação de Pós-Graduandos) e o 

técnico-administrativo Jorge Augusto da Silveira Bastos, secretariando a reunião. 

O Prof. José Vicente de Freitas (CCPG em Educação Ambiental) justificou a 

ausência. De imediato, a ata da reunião anterior foi lida pelo secretário da reunião e 

após uma correção de texto foi aprovada pelos presentes. 1º ASSUNTO: com 

relação ao processo sobre normas de revalidação de diplomas de pós-graduação 

expedidos por estabelecimentos estrangeiros, a Profa. Gilma fez uma breve 

justificativa do porque desta matéria ter sido encaminhada ao CPG. Imediatamente 

o Prof. Luiz Eduardo externou contrariedade com relação ao assunto ter sido 

enviado ao CPG. O Prof. Carlos Baumgarten fez também uma explanação sobre as 

diversas situações existentes sobre revalidação de diplomas expedidos por 

instituições estrangeiras. O Prof. José Muelbert entende que é apenas uma questão 

de cumprimento de legislação, porém já que o CPG foi solicitado a manifestar-se 

deve fazê-lo. O Prof. Luiz Eduardo sugeriu que na norma não existisse a 

obrigatoriedade de tradução dos documentos apresentados na solicitação, o que 

poderia ficar a critério da comissão que fosse analisar cada pedido de revalidação. 

O Prof. Volnei registrou que não estava se sentindo em condições de decidir sobre 

o assunto devido ao pouco tempo para análise do mesmo. Após mais algumas 

manifestações os presentes decidiram solicitar a análise da PJ a fim de verificar se 

a supressão da exigência de tradução da documentação apresentada estaria ferindo 

alguma legislação superior e que deveria ser convocada uma outra reunião 

exclusiva para decidir sobre o assunto, proporcionando aos membros do CPG mais 

tempo para analisarem o assunto; 2º ASSUNTO:  a solicitação do Departamento de 

Matemática para que a Professora Ivane Almeida Duvoisin possa ministrar aulas 

no Curso de Pós-Graduação em Matemática – Especialização para Professores do 

Ensino Fundamental e Médio, após analisada foi aprovada para envio ao COEPE, 

apenas com a observação do Prof. Luiz Eduardo de que a solicitação deveria ter 

sido feita pela coordenação do curso e não pelo Departamento de Matemática;  3º 

ASSUNTO: tendo em vista as justificativas apresentadas e a ata 06/2003 da 

CCPGEO o comitê entendeu que por algum equívoco, realmente a disciplina 

04044P Dissertação de Mestrado tinha seu registro alterado de zero para doze 

créditos, concordando desta forma que a correção fosse realizada junto aos 

registros acadêmicos do curso; 4º ASSUNTO: o Processo 1528/2003 foi analisado, 

e após verificada a titulação da Profa. Fátima Luvielmo Encarnação, ou seja, 

cursando doutorado, como também a inclusão de ofício do DECC onde consta a 



oferta de tal disciplina ao curso de Especialização Multiprofissional em Saúde da 

Família, o comitê entendeu por aprovar o envio do mesmo ao COEPE; 

ASSUNTOS GERAIS: a) a Profa. Gilma deu alguns informes sobre a reunião que 

ocorrerá na UFRGS entre os dias 25 e 26 deste mês sobre o programa PQI da 

CAPES; b)  o Prof. Volnei registrou que já está mais do que na hora da FURG 

adotar um sistema moderno de controle acadêmico da pós-graduação, dando como 

sugestão a utilização de parte dos recursos PROAP de cada programa; c) o técnico 

Jorge Bastos solicitou mais uma vez que as coordenações ajam sobre as secretarias 

do seus cursos para que o material necessário semestralmente para matricular os 

alunos seja conferido antes do envio à SUPPOSG/DAPG, evitando desta forma as 

constantes faltas de documentos e/ou informações essenciais, como também 

chamou a atenção da falta de notas de semestres e anos anteriores; d) o técnico 

Jorge Bastos informou também que o NID solicitou que de alguma forma os cursos 

de pós-graduação passem a conferir se os alunos concluintes não encontram-se em 

débito com a biblioteca, suspendendo desta forma a entrega dos certificados e 

diplomas até que o débito seja resolvido; e)  o discente Cléverson informou que a 

APG está tentando abranger a todos os alunos da pós-graduação na FURG, para 

isto é necessário que cada curso mostre interesse em manter pelo menos um 

representante junto a associação, para o quê o técnico Jorge Bastos prontificou-se a 

enviar à APG listagem de todos os cursos da FURG com seus respectivos dados 

para contato; f) o Prof. Volnei sugeriu que a Pró-Reitoria reivindique presença de 

representante da pós-graduação nas reuniões do COEPE; g) o Prof. José Muelbert 

sugeriu que passem a ocorrer reuniões entre todos os técnicos que atuam em 

secretarias de comissões de cursos da pós-graduação, com o quê o técnico Jorge 

concordou e informou estar tentando implementar, porém a falta de tempo para 

isso é o principal empecilho; h)  o Prof. José Muelbert demonstrou preocupação 

com a distribuição de vagas na FURG, pois no seu entender as alocações de vagas 

tem sido, na grande maioria, em função dos cursos de graduação. A Profa. Gilma 

citou uma reunião na Reitoria em que participou e que foi dito pelo Reitor que 

havia solicitado aos cursos de pós-graduação um relatório da situação de cada um, 

para que pudessem verificar realmente as necessidades existentes nos programas, 

com relação aos seus quadros docentes. Decidiu-se então que a SUPPOSG deverá 

enviar correspondência à Reitoria solicitando presença de um representante junto a 

comissão de vagas existente; i) o Prof. Volnei questionou os presentes sobre a 

participação em alguma das reuniões promovidas pela CAPES sobre avaliação, 

para o quê apenas a Profa. Maria Isabel informou ter participado em março deste 

ano de uma destas reuniões, onde basicamente foi analisada a utilização do 

programa Coleta de Dados como instrumento de avaliação da pós-graduação. 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.   


