
Relato da reunião do Comitê de Pós-Graduação 
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 As nove horas e trinta minutos, do dia vinte e um de janeiro de dois mil e cinco 
reuniram-se na sala de reuniões da PROPESP a convite da professora Eliana Badiale 
Furlong (Superintendente de Pós-Graduação), o Profº. Carlos Prentice Hernandez (CCPG 
em Engª e Ciência de Alimentos), Profª. Marlise de A. Benvenuti (representante dos 
cursos lato sensu), Profª. Marta Regina Cezar Vaz (CCPG em Enfermagem), Profº. 
Joaber Pereira Junior (CCPG em Aqüicultura), Profº Pedro Eduardo Dias Almeida (CCPG 
em Ciências da Saúde), Profª Susana Inês Molon (CCPG em Educação Ambiental), Profº 
Elton Collares (CCPG em Ciências Fisiológicas, Cleverson  Ranniéri dos Santos 
(representante da APG) e o técnico-administrativo André Costa Noble secretariando a 
reunião. A professora se apresentou aos presentes e informou o motivo do convite 
enviado aos senhores coordenadores presentes, que era formalizar a sua participação no 
Comitê de Pós-Graduação e comentar  o edital CTInfra para avaliar a expectativa dos 
programas com relação a participação da FURG. Após as apresentações a profa. Eliana 
comentou sobre o objetivo do edital “implantar, modernizar e recuperar a infraestrutura de 
pesquisa e pós-graduação das instituições públicas de ensino e pesquisa”. Salientou que 
as discussões já em andamento entre os diferentes setores envolvidos mostravam a 
necessidade de se identificar primeiramente vocações e a competência da unidade 
executora, a disponibilidade de recursos humanos e o estágio atual da pesquisa para 
atender aos objetivos do edital FINEP. Foi informado que o recurso para cada instituição 
seria função do número de doutores e que neste caso específico correspondia a um 
máximo de R$ 2 100 000,00; e que a data final para envio da proposta seria 15/03/2005. 
A estratégia sugerida pela professora para  organização de nossa proposta seria 
identificar as atividades (interesses) multidisciplinares para realização de pesquisa comum 
entre os programas de pós-graduação; sempre levar em consideração a filosofia da 
FURG de desenvolver pesquisas que propiciem o desenvolvimento sustentável do 
ecossistema costeiro.   As discussões do grupo levaram a alguns eixos norteadores: a) 
alguns programas poderiam propor atividades conjuntas que estudassem e   
propusessem mecanismos para o desenvolvimento sustentável; b) outros poderiam 
propor atividades que propiciassem o bem estar do ser humano; observando-se que 
alguns programas possuíam linhas de pesquisa que poderiam contribuir nestes dois 
aspectos. Foi acordado que se iniciaram reuniões induzidas ou não entre os grupos na 
busca de se construir propostas comuns com justificativas, atividades, orçamentos e 
responsáveis; demonstrando a experiência de cada um para cumprir as tarefas a serem 
propostas. Finalizando a discussão a superintendente solicitou aos presentes um plano de 
atividades que contemplassem as expectativas de desenvolvimento dos programas para 
que se pudesse auxiliar na busca de formas de concretizar a cumprimento das metas. 
Outra solicitação foi o envio das atas dos colegiados dos programas onde foram 
discutidas as alterações aprovadas para as disciplinas de Estatística para encaminhar as 
alterações para aprovação pelo COEPE (lembrou as principais discussões contidas na ata 
04/2004 do comitê). Foi comentado pela professora que pretendia realizar um encontro 
com as secretárias ou responsáveis pela função dos programas de Stritu Senso e Latu 
Senso  para uniformizar os dados constantes nas matrículas e outras rotinas básicas do 
registro acadêmico. Salientou que daria continuidade a estes encontros visando 
uniformizar alguns procedimentos e facilitar a documentação dos programas. Finalmente 
a professora solicitou aos senhores coordenadores que informassem seus períodos de 
férias, bem como os seus substitutos à divisão de Registro da SUPPOSG. Os presentes 
trocaram algumas outras informações e em não havendo mais assuntos a tratar, a 
reunião foi encerrada às onze horas e 15 minutos, tendo sido lavrada a presente ata, a 
qual vai assinada por mim, Adm. André Costa Noble, que a secretariei, e pela Profª. 
Eliana Badiale Furlong, que a presidiu.   
 


