
ATA 011/2003 DO CPG 

 

Às dez horas do dia vinte e oito do mês de novembro 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. José Henrique 

Muelbert (CCPG em Oceanografia Biológica), Profª. Ana Luiza Muccillo Baisch 

(CCPG em Enfermagem), Prof. José Vicente de Freitas (CCPG em Educação 

Ambiental), Volnei Anderson (CCPG em Engª Oceânica), Prof. João Sarkis Yunes 

(CCPG em Oceanografia Física, Química e Geológica), 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. Carlos Alexandre Baumgarten (CCPG em 

Letras) justificou a ausência. Como 1º ASSUNTO da pauta foi realizada a apreciação 

da ata número 010, relativa a última reunião do Comitê, a qual foi aprovada apenas 

com uma retificação proposta pelo Prof. José Henrique Muelbert na redação do item d) 

dos assuntos gerais; 2º ASSUNTO – A Profª. Gilma fez breve relato de como está 

sendo tratada a discussão a respeito da criação de um regimento próprio para os cursos 

de nível lato sensu da FURG, registrando que na data de ontem (27 de novembro de 

2003) ocorreu uma reunião entre os responsáveis por cursos de especialização, os 

quais estão debruçados sobre a proposta existente e tão logo terminem a análise 

enviarão o documento final ao Comitê de Pós-Graduação, para que este faça suas 

considerações antes do envio ao COEPE. A professora Gilma aproveitou para informar 

que nesta oportunidade foram escolhidas as professoras Marlise de A. Benvenuti e 

Jaqueline Salletee Dei Svaldi, como representante e suplente respectivamente, do nível 

lato sensu junto ao Comitê de Pós-Graduação; 3º ASSUNTO – O OF.CCPG.OB nº 

218/2003, referente a proposta de oferecimento de 34 vagas no nível mestrado e 15 

vagas no nível doutorado, para ingresso em 2004, foi apreciado e homologado pelos 

presentes; 4º ASSUNTO -  O processo nº 6949/2003, referente a criação da disciplina 

Uma Ecologia Virtual Criativa para o Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental foi apreciado e indicado seu envio ao COEPE sem restrições. O Prof. José 

Vicente aproveitou o momento para informar que o programa havia recebido da 

CAPES a concessão de quatro bolsas de demanda social, retroativas ao mês de junho 

do corrente ano; 5º ASSUNTO – O processo nº 6988/2003, referente a solicitação de 

alterações curriculares do curso de especialização em Ecologia Aquática Costeira foi 

apreciado pelos presentes e indicado seu encaminhamento ao COEPE sem restrições; 

6º ASSUNTO – Com relação ao questionamento do Comitê de Pós-Graduação a 

Procuradoria Jurídica sobre a participação de docentes externos ao quadro permanente 

nas COMCURs de pós-graduação, esta encaminhou resposta através do processo nº 

6955/2003, anexando o Despacho nº 257/2003 relativa ao trabalho voluntário na 

FURG. Após a leitura do documento entenderam os presentes que a participação em 

comissão de curso não deve ser permitida a este tipo de docente por tratar-se de 

comissão permanente, porém decidiram que deveria ser realizada uma consulta à 

CAPES no sentido de verificar a possibilidade da aceitação destes como NRD6. A 

Profª. Ana Baisch solicitou cópia da Lei nº 9806/1998 citada no despacho da 

Procuradoria Jurídica; ASSUNTOS GERAIS: (a) o Prof. Volnei informou que a 

CCPGEO vai oferecer em 2004 13 vagas para ingresso e comprometeu-se em enviar a 

ata da reunião da COMCUR que tomou tal decisão e aproveitou para relatar sobre uma 

diligência da CAPES a respeito do PROAP, onde a agência solicita devolução de R$ 



70,00 (setenta reais) em função do programa ter autorizado a inscrição em eventos de 

dois docentes com valores acima do permitido nas normas do programa, registrando 

ainda o descontentamento com relação a algumas ações administrativo-financeiras da 

FURG no que diz respeito ao consumo dos recursos deste convênio; (b) o Prof. Luiz 

Eduardo Maia Nery informou que estará acontecendo durante todo o dia de amanhã 

(29/11) a reunião anual dos docentes do programa de pós-graduação em ciências 

fisiológicas com o objetivo já conhecido de discutir o andamento do curso no último 

período; (c) o Prof. José Muelbert divulgou mensagem recebida da CAPES 

confirmando que o prazo para a entrega dos dados do Coleta de Dados à CAPES é 31 

de março de 2004; (d) o Prof. Carlos Prentice informou também que o programa em 

Engenharia e Ciência de Alimentos oferecerá 15 vagas para ingresso em 2004; (e) o 

discente Cléverson informou que a Associação de Pós-Graduandos encontra-se em 

fase de reestruturação e solicitou aos programas que permitam anexar no próximo 

período, fichas de associação aos requerimentos de matrícula para que os alunos 

tenham a opção de aderir à APG caso queiram e indicou o nome do discente Frederico 

para representar a APG durante o período de verão em que estará impossibilitado de 

partcipar das reuniões que ocorrerem. 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.   


