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Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de dezembro 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: Profª. Maria Isabel Queiroz (CCPG em Engª e Ciência de 

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

Henrique Muelbert (CCPG em Oceanografia Biológica), Prof. José Vicente de Freitas 

(CCPG em Educação Ambiental), Volnei Anderson (CCPG em Engª Oceânica), Prof. 

Osmar Olinto Möller Júnior (CCPG em Oceanografia Física, Química e Geológica), Profª. 

Marlise de A. Benvenuti (representante dos cursos lato sensu), Profª. Aimée Teresa 

Gonzáles Bolanos (CCPG em Letras), Profª. Gilma Santos Trindade (Superintendente de 

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

secretariando a reunião. Como 1º ASSUNTO da pauta foi realizada a apreciação da ata 

número 011, relativa à última reunião do Comitê, a qual foi aprovada sem restrições pelos 

presentes; 2º ASSUNTO – A Profª. Gilma solicitou ao Prof. Osmar que fizesse uma breve 

explanação sobre o processo de alteração curricular do mestrado em Oceanografia Física, 

Química e Geológica e criação do nível doutorado neste programa. O prof. Osmar 

informou com grande satisfação aos membros do Comitê que a CAPES recomendou nos 

últimos dias o oferecimento do nível doutorado deste Programa, iniciando com nota 4. A 

seguir fez uma retrospectiva histórica de como se consolidou esta iniciativa, citando que 

estão seguindo as orientações recebidas dos consultores da agência, inclusive reduzindo 

sobremaneira a quantidade de linhas de pesquisa hoje existentes no Programa, ou seja, de 

doze linhas estão reduzindo para apenas seis. Questionado sobre o pouco tempo para que 

a propaganda do curso chegue aos possíveis interessados, informou que não deverão 

ocorrer problemas neste primeiro oferecimento em 2004, pois já contam neste momento 

com pelo menos cinco candidatos em potencial. Citou ainda que a página eletrônica do 

programa passou nestes últimos dias de 2.000 para 7.000 consultas. Por fim informou que 

já foram realizados contatos oficiais com as agências de fomento, no sentido da obtenção 

de cotas já para o primeiro ano. O Prof. José Muelbert salientou mais uma vez a não 

obrigatoriedade dos processos passarem pelo Comitê antes do envio ao COEPE, porém 

concorda com os demais de que é muito proveitosa a troca de informações gerada pela 

apreciação destes quando passam pelo CPG. A Profª. Gilma elogiou a iniciativa deste 

grupo de docentes que acreditaram na possibilidade da criação de mais um doutorado para 

a FURG; 3º ASSUNTOS GERAIS – (a) alteração curricular do curso de especialização 

em Gestão Portuária, contendo mudança no nome do curso, inclusão e exclusão de 

disciplinas. A Profª. Marlise fez a leitura do processo, sendo aprovada sua remessa ao 

COEPE sem restrições; (b) alteração curricular do Mestrado em Engenharia Oceânica: o 

Prof. Volnei fez uma breve explanação das modificações propostas e logo após foi 

aprovado o envio do referido processo ao COEPE para deliberação; (c) o Prof. José 

Muelbert fez um breve relato da sua participação, como também do Prof. Osmar, na V 

Jornada Nacional de Ciências do Mar da Argentina, onde verificaram que a FURG possui 

um bom público interessado em seus programas, portando surgiu daí a idéia da promoção 

de programas de intercâmbio com a Universidade de Mar Del Plata. Sugeriram que os 

nossos programas de pós-graduação comecem a pensar na possibilidade de receberem 

alunos com estas características, além do que este tipo de política é muito bem vista pelas 

agências de fomento da pós-graduação no país. 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.   


