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Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e cinco às catorze horas na Sala de 
Reuniões da ProPlan, reuniram-se os seguintes membros do comitê: Profa. Susana Inês 
Molon (ED.AMB), Prof. Adalto Bianchini (FAC), Prof. João Sarkis Yunes (OFQG), Prof. José 
H. Muelbert (OB), Prof. Carlos Prentice Hernandez (ECA), Profa. Marlise Benvenuti 
(Representante dos Cursos Lato Sensu); o representante da APG André Lemes, Prof. Luiz 
Eduardo Maia Nery (PROPESP), Profa. Eliana Badiale Furlong (SUPPOSG) e o Adm. André 
Costa Noble (DAPG). Além destes, estavam presentes os seguintes convidados: Prof. 
Cleber Palma Silva (DCMB), Prof. Fernando Kokubun (DFíSICA), Profa. Silvia Botelho 
(DFíSICA) e o Prof. Arion Kurtz dos Santos (DFíSICA). A reunião teve início com a Profa. 
Eliana informando aos presentes que as atas das reuniões anteriores, Atas dois e três, 
haviam sido encaminhadas aos programas por e-mail para apreciação. Alguns 
coordenadores encaminharam suas sugestões, as quais foram consideradas nas referidas 
atas. Para agilizar a reunião, a professora sugeriu dispensar a leitura das atas, o que foi 
aprovado pelos presentes. O segundo assunto de pauta foi a apresentação das propostas 
de novos programas, sendo quatro de Stricto Sensu e um Lato Sensu. Foi informado aos 
presentes porque havia sido adotada esta rotina de apreciação de proposta, ou seja, o que 
se pretende é atender a norma do APCN-CAPES, onde é necessário um documento de 
apreciação institucional da proposta, tendo em vista que o regimento geral dos Programas 
de Pós-graduação da FURG prevê que as propostas de cursos devem ser apreciadas pelo 
CPG e que apenas aqueles cursos já aprovados pelo Sistema Nacional de Pós-graduação 
seriam então analisados posteriormente pelo COEPE.  Optou-se assim por iniciar a 
formalização da proposta através de abertura de processo protocolado e encaminhado para 
o CPG, que após a apreciação irá gerar um parecer encaminhado pela Pró-Reitoria ao 
SNPG, para que cada  programa anexe ao seu formulário do APCN antes do envio. O 
primeiro projeto apresentado foi o do Curso de Mestrado em Biologia de Ambientes 
Aquáticos Continentais, protocolado sob o número 23116.6277/2005-67 e exposto 
pelo Prof. Cleber Palma Silva; o segundo foi o programa de Mestrado em Modelagem 
Computacional, protocolado sob o nº 23116.6284/2005-69, apresentado pelo Prof. 
Fernando Kokubun e Profa. Silvia Botelho; o terceiro foi a proposta de ampliação para 
nível de doutorado do programa de Pós-graduação em Educação Ambiental, protocolado 
sob o nº 23116.6289/2005-91, apresentado pelo Prof. Arion Kurtz dos Santos e o quarto 
programa propunha também a ampliação do nível de capacitação para doutorado no 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada, 
protocolada sob o nº 23116.6302/2005-11, apresentado pelo Prof. Adalto Bianchini. Após a 
exposição de cada proposta foram discutidos os aspectos previstos no Plano de 
Desenvolvimento Institucional, os pré-requisitos da área no SNPG para aprovação de 
propostas, a maturidade da produção conjunta do grupo, a demanda para desenvolvimento 
do conhecimento científico e a capacitação de profissionais e, ainda., as questões das 
formalidades acadêmicas e administrativas e a infra-estrutura disponível para execução do 
projeto. O conjunto mostrou que os projetos são exeqüíveis e muito contribuirão para a 
consolidação da vocação de ensino e pesquisa da FURG. Além disso, os impactos 
decorrentes destas novas possibilidades de aprofundamento dos conhecimentos científicos 
propostos nas linhas de pesquisa dos novos programas poderão representar uma grande 
contribuição para a pesquisa e para a evolução da pós-graduação no país. A proposta de 
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curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Ambiental de Municípios (processo nº 
23116.6204/2005-75) foi apresentada pela Profa. Eliana, a qual informou aos presentes que 
o Prof. Artur Santos D. Oliveira havia sido convidado, mas justificou sua ausência. Também 
comentou sobre a aprovação do regimento do Comitê dos Programas de Pós-Grduação 
Lato Sensu (COLASE) pelo COEPE, em fevereiro de 2005. O regimento deste Comitê prevê 
que os novos programas devem ser apreciados pelo COLASE, CPG e COEPE, e que, 
portanto, o programa em discussão já havia sido apresentado ao outro comitê. Durante a 
apresentação, a professora enfatizou o conjunto de informações básicas requeridas pelas 
normas: objetivos, público alvo, disciplinas, cargas horárias, ementas, professores 
responsáveis, curricula dos participantes, atas dos departamentos envolvidos (Física, 
Materiais e Construção, Geociências e Enfermagem), cronograma e orçamento. A relatora 
expôs aos presentes as principais sugestões encaminhadas pelo COLASE, as quais foram 
ratificadas pelos membros do CPG. O curso teve também aprovação nesta instância, com a 
recomendação de encaminhamento ao COEPE para providências. O terceiro assunto de 
pauta foi a correspondência da Bibliotecária Maria Solange Maia Maidana, chefe da 
biblioteca setorial da Oceanografia, informando as suas dificuldades em atender as 
demandas dos usuários e de outras atividades próprias. Na correspondência, também 
assinada pelos professores Virginia Garcia e Paulo C. Abreu, membros da comissão de 
biblioteca, solicitam a colaboração dos coordenadores para a contratação de uma estagiária 
para atuar durante vinte horas. Tal colaboração significaria um recurso de duzentos reais 
mensais. Os presentes mostraram-se solidários ao problema, mas sugeriram a busca de 
estagiários junto ao banco disponível na instituição, pois todos já haviam comprometido 
seus orçamentos com outras prioridades. Todos se dispuseram a levar uma cópia da 
correspondência para discussão em suas comissões de curso. O quarto assunto tratou da 
apreciação de nova disciplina a ser incluída no programa de Pós-graduação em Engenharia 
Oceânica, denominada “Sistemas Computacionais para Engenharia Oceânica”.  A disciplina 
contará com 3 créditos, terá sistema de Avaliação II, em caráter de Optativa. 
Acompanharam a documentação de encaminhamento, a ementa da disciplina, bibliografia e 
a ata da Comissão de Curso do Programa que apreciou a oferta. O próximo item discutido 
foi o de assuntos gerais, sendo que o primeiro assunto comentado pela superintendente foi 
sobre a correspondência da CAPES (of. 015) que tratava da solicitação de informações 
sobre as páginas virtuais dos programas de pós-graduação, especificamente seus 
conteúdos e formas de manutenção. Os presentes comentaram que a manutenção é feita 
por bolsistas, pelo próprio coordenador e pessoal de secretaria. Os presentes concordaram 
que este assunto poderia ser uma pauta do Fórum dos programas de pós-graduação da 
FURG. Tal situação será informada à CAPES de forma oficial pela Pró-Reitoria. Após, foi 
apresentado aos coordenadores uma planilha encaminhada pela PROPLAN solicitando 
dados sobre o corpo discente dos programas, a ser enviada à SESu-MEC, que utilizará as 
informações para os Modelos de orçamento e de distribuição de docentes para as IFES. Foi 
salientada a necessidade de que estes dados fossem consistentes com o que será 
informado no COLETA-CAPES 2004 e que estes dados precisariam estar disponíveis até 10 
de junho. Foi acordado que todas as comissões de curso receberiam a planilha por meio 
eletrônico para preenchimento e retorno à SUPPOSG até oito de junho. A Profa. Eliana 
informou sobre as atividades previstas na Mostra de Produção Universitária, no tópico 
referente ao Encontro de Pós-Graduação. Visando conversar com os discentes sobre a 
importância da participação deles neste evento, nas representações em órgãos colegiados, 
em publicações e outras atividades inerentes dos cursos de pós-graduação, solicitou aos 
coordenadores que marcassem uma reunião com os discentes de seus programas ainda 
durante o mês de junho. Os dias da semana de maior disponibilidade para tal são: 
segundas-feiras pela manhã, terças e sextas-feiras em qualquer período e quartas-feiras no 
período da tarde. O representante da Associação dos Pós-Graduandos pediu e foi 
concedida, autorização para acompanhar a Professora Eliana em suas visitas aos 
Programas de Pós Graduação. A Profa. Eliana também informou aos presentes sobre a 
discussão no Fórum de Pró-Reitores do RS sobre o Plano Sul de Pós-Graduação. Neste 
fórum estão sendo levantadas as demandas de programas de capacitação para serem 
encaminhados à CAPES, para viabilização da consolidação da pós-graduação na Região 
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Sul. Tendo em vista a reunião do FOPROP Sul nos dias dois e três de junho, a professora 
encaminhou à presidente do FOPROP RS as demandas da FURG divididas em duas 
prioridades: prioridade um para os programas notas três onde foram solicitadas bolsas para 
mestrado do tipo “casadinho”, para contratação de recém doutores e professores visitantes. 
Para os programas nota quatro, classificados como prioridade dois, foram orçadas bolsas 
para mestrado e doutorado na instituição, recém-doutores, visitantes e visitas de curta 
duração. Os recursos estimados para esta demanda na FURG gerou um total de um milhão 
vinte e oito mil cento e setenta e dois reais. Para completar as informações necessárias ao 
documento de demanda a ser enviado seria necessário informar as linhas de pesquisa dos 
programas que preferencialmente seriam beneficiadas pela concretização de tais convênios. 
Alguns presentes sugeriram encaminhar todas as linhas, ao que a professora argumentou 
que isto não seria uma situação real e ainda indicaria uma certa fragilidade dos programas 
em andamento. Após os comentários neste sentido, foi acordado que seria encaminhado 
por meio eletrônico, no endereço da SUPPOSG,  as linhas mais beneficiadas. A Profa. 
Eliana comentou que por ocasião do levantamento dos indicadores de avaliação, na ocasião 
da distribuição das cotas de bolsa da Pro-Reitoria havia observado que estão ocorrendo 
prazos de titulação além daquele previsto pelo Regimento Geral dos Programas de Pós-
Graduação. Tal situação é preocupante para a credibilidade de nossos programas e 
suas normas, sendo que a forma mais correta para resolver esta situação seria que, os 
discentes que não concluíssem os quesitos no período de trinta meses, deveriam submeter-
se a uma nova seleção para que pudessem ser novamente matriculados no curso. Os 
presentes concordaram com a medida e se encarregaram de informar em seus programas 
esta rotina a ser adotada. O último informe da superintendente foi sobre o edital da FINEP 
para organização de eventos Internacionais (cinqüenta mil reais), eventos nacionais 
(quarenta mil reais) e eventos locais (vinte mil reais) com prazo para solicitação até vinte de 
junho do corrente ano e formulário disponível na página do órgão. A Profa. Susana informou 
que o formulário Coleta CAPES/2004 já se encontrava disponível na página da CAPES e 
que ficará disponível por sessenta dias a contar do dia trinta e um de maio do corrente ano. 
Foi levantada a possibilidade de serem enviados técnicos da FURG para treinamento em 
Brasília, ficando acertado que se buscaria o agendamento para tal com a CAPES. O Prof. 
João Sarkis comentou a dificuldade de conseguir informações junto ao CNPq sobre 
concessão de cotas de bolsas de mestrado ou doutorado aos programas. O Prof. Luiz 
Eduardo informou que o CNPq trata diretamente com os coordenadores, mas que colocaria 
em agendas de viagens a Brasília uma consulta ao órgão sobre o assunto. O Prof. José H. 
Muelbert comentou sobre as dificuldades com o agendamento de viaturas, salientando que 
o mais preocupante é a falta de informação sobre o cumprimento ou não do agendamento, 
que no seu caso já esta previamente estabelecido. Lembrou aos presentes também que 
precisaríamos dar início a ações que possibilitem a regularidade de nossas revistas, sendo 
algumas de impacto considerável na sua área. O Prof. Luiz Eduardo informou que está 
sendo agendada uma reunião com os editores locais e regionais para a busca de uma 
solução para o problema. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às dezoito 
horas. 


