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Ata nº 7 do Comitê de Pós-graduação FURG (novembro de 2005) 
 

No dia nove de novembro de dois  mil e cinco  às catorze horas na Sala de Reuniões da ProPesP, 

reuniram-se os seguintes membros do comitê de Pós-Graduação: professor José Muelbert (PG OB), 

professora Susana Juliano Kalil (PG ECA), Maria Elisabeth Cestari (PG ENF), Néa Maria Setúbal de 

Castro (membro mais antigo do colegiado do PGHL), Paulo Cezar Abreu (PG AQ) , professora Eliana 

Badiale Furlong (SUPPOSG). Justificaram a ausência os professores Susana Molon (MEA), professor 

João Sarkis Yunes (OFQG), Cláudio Dias (EO). A professora Eliana solicitou a inclusão de novo item 

na pauta que seria a apreciação do Regimento Geral da Residência Médica, o que foi aceito pelos 

presentes. O primeiro assunto tratado foi a aprovação da ata número seis do CPG. A professora Eliana 

informou que, conforme a rotina, a ata havia sido encaminhada às Comissões de Curso para apreciação, 

as sugestões haviam sido acatadas e relembrou aos presentes os tópicos abordados. Em seguida a ata foi 

aprovada por unanimidade. O segundo assunto foi a apreciação da proposta de Programa de Pós 

Graduação Lato Sensu em Lingüística. Para tal a professora Eliana informou aos presentes os trâmites já 

percorridos, as características do programa, a documentação que acompanha o processo e os principais 

tópicos abordados no COLASE. Após a discussão do assunto a proposta foi aprovada por unanimidade. 

O terceiro assunto foi a apreciação das alterações solicitadas pelo coordenador do Programa de 

Especialização Multifuncional Saúde de Família. A superintendente apresentou a solicitação de 

substituição de responsáveis pelas disciplinas Processo de Trabalho/Planejamento em Saúde, Urgências 

e Emergências Clínico-cirúrgicas e Atenção Integral à Saúde do Idoso, que passariam a responsabilidade 

dos professores Jaime Carlos Bech Nappi (Departamento de Clínica Médica), Susi Heliene Lauz 

Medeiros (Departamento de Cirurgia) e Ivalina Porto (Departamento de Educação e Ciências do 

Comportamento) respectivamente. Foi salientado que as atas dos departamentos aprovando a 

participação dos docentes estavam anexadas ao processo. Outra alteração  solicitada foi a oferta do 

Programa fora da sede, na cidade de São Lourenço. Após a discussão do assunto os presentes 

consideraram que o forum apropriado para avaliar o assunto seria a Câmara do COEPE, e concordaram 

em encaminhar o processo ao COEPE para a apreciação das alterações. O quarto assunto  foi a 

apreciação do Regimento Geral da Residência Médica, que teve suas principais características relatadas 

pela professora Eliana. Após os esclarecimentos e discussões ficou definido que o Regimento Geral 

seria encaminhado para apreciação pelo COEPE. Em assuntos gerais foram informadas alguns aspectos 

da IV Mostra de Produção Universitária, especialmente no que se referia ao VII Encontro de Pós – 

Graduação e suas atividades e cronograma. Outro assunto foi a leitura da correspondência da professora 

Luciani Salcedo de Oliveira Maláter comentando a data do exame de proficiência em Língua Estrangeira 

a realizar - se nos dias 15 e 16 de dezembro, além da disponibilidade do grupo da área de Língua Inglesa 

em participar dos exames de língua dos programas em suas especificidades.Nada mais havendo a tratar a 

reunião encerrou-se às quinze horas e cinqüenta minutos. 


