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Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e três do mês de outubro 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. Carlos Prentice (CCPG em Engª e Ciência 

de Alimentos), Prof. Luiz Eduardo Maia Nery (CCPG em Ciências Fisiológicas), Prof. 

Carlos Alexandre Baumgarten (CCPG em Letras), Prof. José Henrique Muelbert 

(CCPG em Oceanografia Biológica), Profª. Marta Regina Cezar Vaz (CCPG em 

Enfermagem), Prof. Mário Roberto Chim Figueiredo (CCPG em Aqüicultura), Prof. 

José Vicente de Freitas (CCPG em Educação Ambiental), 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. Os Professores Osmar Olinto M. Júnior 

(CCPG em Oceanografia Física, Química e Geológica) e Volnei Anderson (CCPG em 

Engª Oceânica) justificaram a ausência. Como 1º ASSUNTO da pauta foi realizada a 

apreciação das atas números 008 e 009, relativas as duas últimas reuniões do Comitê, 

as quais foram aprovadas apenas com um adendo na redação da ata número 009 de 

2003; 2º ASSUNTO – O Prof. Mário Roberto Chim fez breve relato referente ao 

projeto de criação de duas novas disciplinas para o programa de pós-graduação em 

Aqüicultura, sendo que após a explanação os Professores José Muelbert e Carlos 

Baumgarten sugeriram que a disciplina Cultivo de Moluscos poderia ser oferecida em 

forma de Tópico Especial, tendo em vista que a professora responsável pela mesma 

não pertence ao quadro permanente do programa. O Prof. Mário Roberto justificou que 

esta foi uma decisão da COMCUR em Aqüicultura e argumentou ainda que é 

interessante ter uma bolsista PROFIX ministrando aulas no programa, como é o caso 

em análise. Ao final da discussão o Comitê aprovou o envio da solicitação de criação 

das disciplinas ao COEPE, sugerindo que a COMCUR anexe os currículos dos 

professores ministrantes; 3º ASSUNTO – A Profª Marta Regina fez uma explanação 

sobre a alteração do número de vagas a serem oferecidas para ingresso em 2004 no 

programa de pós-graduação em Enfermagem. Após algumas manifestações surgiu a 

discussão sobre o valor cobrado a título de inscrição nos processos de seleção dos 

cursos. Ao final decidiu-se primeiramente aprovar o oferecimento de 18 vagas pelo 

mestrado em Enfermagem e paralelamente solicitar a administração da Universidade 

que proceda uma revisão nas taxas de expediente e matrícula cobradas atualmente na 

FURG, tendo em vista que as mesmas foram instituídas em 1996 e 1997 

respectivamente, através de Atos Executivos do Reitor, não tendo sofrido qualquer 

reajuste até a presente data, conforme demonstrou o técnico Jorge Augusto Bastos 

apresentando cópias dos Atos 017/96 e 005/97; 4º ASSUNTO -  A Profª. Gilma 

informou aos presentes que, pela urgência da indicação, o nome do Prof. Carlos 

Baumgarten foi discutido e aprovado para ser o representante do CPG junto ao Comitê 

de Vagas da FURG, aproveitando-se uma reunião de coordenadores envolvidos com o 

Programa PROAP da CAPES, da qual só não participaram dois professores 

coordenadores de cursos de pós-graduação stricto-sensu, porém para estes foi feita 

uma consulta via Internet. Portanto solicitava naquele instante a homologação do nome 

do referido professor ao Comitê de Pós-Graduação, para o que foi atendida de 

imediato; 5º ASSUNTO – Neste ponto foi dado conhecimento aos presentes das novas 

normas internas do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica, o que na 

verdade acabou por gerar uma grande discussão sobre a quem compete analisar e 

aprovar qualquer alteração nos programas de pós-graduação da FURG. Depois de 



muitas opiniões sobre o assunto, inclusive com verificação da legislação existente, 

algumas dúvidas permaneceram. Em vista disso decidiu-se que seja feita uma consulta 

ao COEPE e/ou a Procuradoria Jurídica da FURG, para que se determine de uma vez 

por todas quais são as atribuições reais do Comitê de Pós-Graduação; 6º ASSUNTO – 

Com relação à correspondência do Departamento de Matemática solicitando na prática 

a substituição do Prof. Tabajara Almeida pela Profª. Ana Maria Azambuja, o qual já 

manifestou a intenção de aposentar-se até o ano de 2004, deixando conseqüentemente 

de ministrar disciplinas de estatística, os coordenadores presentes elogiaram a 

iniciativa desta unidade, tendo em vista a preocupação em antecipar a solução do 

problema que com certeza seria gerado no ano que vem, e informaram também que em 

seus cursos o assunto já está sendo tratado no sentido de que seja aceita a referida 

substituição, como por exemplo, no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia 

Biológica o qual através de correspondência encaminhada a SUPPOSG informou ter 

aprovado o cadastramento da nova docente como professora colaboradora; 

ASSUNTOS GERAIS: (a) a  Profª. Gilma deu conhecimento aos presentes sobre 

correspondência do Ministério do Meio Ambiente enviada ao Mestrado em Educação 

Ambiental, parabenizando as iniciativas deste programa e colocando-se a disposição 

para o fortalecimento da parceria com o mesmo; (b) a CCPGEO enviou 

correspondência dando conta da renovação de parte da Comissão que tinha seu 

mandato até 09/10/2003, sendo que justamente dois deles eram o coordenador e o 

substituto, com mandatos até 27/11/2004. Os coordenadores presentes após análise do 

assunto entenderam que o correto seria que este programa procedesse a uma nova 

eleição da coordenação para que os mandatos tornem-se coincidentes, ou seja, da 

COMCUR com o dos coordenadores; (c) o Processo nº 23116.6915/3.88 de iniciativa 

do Curso de especialização Agentes Infecto-Parasitários de Interesse Humano, relativo 

a alterações no projeto atual, foi analisado e aprovado para envio ao COEPE; (d) o 

Prof. José Vicente informou que ouviu da Profª. Maria Célia Marcondes 

(Coordenadora da Área de Educação da CAPES) que a entrega do Coleta de Dados 

deverá ser antecipada provavelmente para 31 de janeiro de 2004, solicitando que esta 

informação seja confirmada, para o que o Prof. José Muelbert acrescentou ter também 

informação de que a entrega deverá ocorrer entre o final de fevereiro e o mês de março 

de 2004; (e) a Profª. Marta Vaz solicitou sugestões sobre a situação da Profª. Hedi 

Crecência de Siqueira ser convidada a compor a CCPGEnf, tendo em vista sua 

aposentadoria. Alguns presentes sugeriram que fosse realizada uma consulta à 

Procuradoria Jurídica da FURG para que se defina a situação; (f) com relação aos 

recentes documentos de avaliação divulgados pela CAPES e encaminhados pela 

SUPPOSG a todos os programas, os coordenadores fizeram suas considerações 

pessoais e registraram algumas sugestões feitas pelos comitês 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.   


