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Reunião Comitê de Pós-Graduação 

Dia 31 de maio de 2005 às 14h na Sala de Reuniões da ProPlan 

 Pauta:   

 Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior 

 Apresentação de proposta de 3  novos cursos Stricto e 1 novo de Lato sensu 

 Correspondência do N I D  

 Assuntos Gerais =>>> 

1 Oferecimento de nova disciplina da Engª Oceânica 

2 Sitios eletrônicos dos Cursos 

3 Dados do Stricto Sensu ao INEP 

4 Informações a CAPES referente as Linhas de Pesquisa dos PPG 

5 Edital do FINEP 

6 Aviso aos alunos que cfe. Regimento dos Cursos PG, não podem passar de 30 meses no 

curso, se ocorrer, devera passar por novo processo de seleção para se matricular no programa 

7 M P U 

8 Outros: 

Estiveram presentes na Reunião do Comitê de pós-graduação: o Profº Dr. Luis Eduardo Maia Néri 

(PROPESP), a Profª Dra. Eliana Badiale Furlong (SUPPOSG), o Adm. André Costa Noble (DAPG); os 

Coordenadores de Curso:  Profª Dra. Susana Inês Molon (ED.AMB), Profº Dr. Adalto Bianchini (FAC), 

Profº Dr. João Sarkis Yunes (OFQG), Profº Dr. José Muelbert (OB), Profº Dr. Carlos Prentice Hernandez 

(ECA), Profª Dra. Marlise Benvenuti (Ec Aq Costeira); o representante da APG André Lemes; e os 

Convidados; Profº Dr. Cleber Palma Silva (DCMB), Profº Dr. Fernando Kokubun (DFISICA), Profª Dra. 

Silvia Botelho (DFISICA) e o Profº Dr. Arion Kurtz dos Santos (DFISICA), além do Profº Artur Santos 

Oliveira (DFISICA), sendo que este último justificou a ausência assim como os Coordenadores  de Curso 

de Ciências da Saúde, Profº Dr. Pedro Almeida da Silva, e de Enfermagem, Profª Dra. Mª Elisabeth 

Cestari; e estiveram ausentes os Coordenadores de Curso de AQUICULTURA, ENGª OCEANICA e 

HISTÓRIA DA LITERATURA, onde até o presente momento não justificaram suas ausências. 

Dando início à reunião, => 

 a Profª Eliana perguntou aos presentes se gostariam de ouvir as alterações constantes nas Atas 02 e 

03, no que foi decidido por dispensar a leitura e com isto lavrar  as Atas.  

 Em seguida convidou pela ordem de nº de autuação de processo, os Professores Cleber, Fernando e 

Silvia, Arion, Adalto,  a apresentarem suas propostas de cursos novos. 

 CLEBER PALMA SILVA = > propôs criação de Mestrado em Biologia de Ambientes Aquáticos 

Continentais (CCPG BAC);   No comitê da CAPES = Biologia I;  Fez apresentação mostrando 

que no Campus Carreiros da  FURG se percebermos no Mapa, possui varios micro ambientes 

continentais representados pelos “lagos”. Relatou o histórico do encaminhamento e negativa da 

CAPES em 2004; Apresentou as alterações que são aumentar a produção docente para fechar uma 

proposta em cima de documento que contenha uma produção igual a 1,7 trabalhos por ano por 

docente; e na estrutura, ou seja definir apenas uma área de concentração com linhas de pesquisa que 

são nove, de forma integradora.  Clientela do curso são egressos de cursos de Ciências 

Biológicas e Áreas Afins como exemplo em Oceanografia. Total de créditos 47, sendo 32 obrigatórias 

e 15 optativas com 2 disciplinas de T.Especiais e 6 cr. em atividades complementares. Regimento e 

Normas baseado no PPG FAC. Colocou-se a disposição do Comitê de PG para Perguntas, onde a 

Profª Susana Molon questiona por que 9 linhas de pesquisa e Profº Cleber respondeu que a Área 

Biologia I, contempla;    o Profº João Sarkis questiona sobre o risco de enquadrar a Limnologia na 

Ecologia e a Resposta é a de que não crê nesta hipótese visto que Ecologia esta na área da Biologia I;     

o Profº João Sarkis argumenta que consta na apresentação o Termo “Região” e que um ponto Positivo 

e que o Mestrado tem como foco áreas de água doce mas o Negativo e que qual sera o impacto junto a 

CAPES para alunos candidatos de outras regiões, o que foi argumentado pelo Prof. Cleber é que o 

Foco é a Planície Costeira, ficando claro o interesse de desenvolvimento desta região:    o Profº João 

Sarkis pergunta se já foi contactado o Profº Paul Kinas a respeito da disciplina de Estatística e a 
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Resposta do Profº Cleber foi afirmativa acrescentando que este será um Profº Colaborador do 

Programa;       o Profº Jose Muelbert adiciona não apenas o Profº Paul Kinas, mas a Profª Ana Maria 

Azambuja oferecem esta disciplina. 

 FERNANDO KOKUBUN e SILVIA BOTELHO = > propôs criação do mestrado em Modelagem 

Computacional. Histórico : agrupar interessados do D Física, D Matemática, realizando 

workshops com reuniões e seminários que contaram com adesão de colaboradores do D Geociências e 

da UFPEL.      Destacou a infra-estrutura. Caracterizou a proposta como inter-relacionamento nas 

diferentes áreas da FURG, exemplificando.  Haverá duas linhas de pesquisa. Corpo docente 

com produção de 2 artigos em Qualis A e B por ano, e para o Colaborador sera de 1 artigo por ano.

 Corpo docente de 3 docentes da UFPEL e 9 docentes da FURG alem de 3 colaboradores 

(FURG). Demonstrou a estrutura Curricular com 24 disciplinas,  a clientela, o financiamento 

através do CNPq, FAPERGS, ANEEL-CEEE, CAPES-PQI, CTINFE, BNDES.  Colocou-se a 

disposição do Comitê de PG para Perguntas, onde o Profº Cleber perguntou por que não clocar as 

disciplinas por área de concentração, e o Profº Fernando respondeu que todas estão na Área 1;    o 

Profº João Sarkis pede que definam  que é o termo usado “difícil”, onde lhe foi justificado pelos rf 

Fernando e Silvia que serve para caracterizar a Multidisciplinaridade do Curso.  Sem mais 

perguntas a Profª Silvia salienta que este curso será o Primeiro na Região Sul na área de Informática e 

Engenharia com conhecimentos de física e matemática para modelagem além de sistemas da 

computação. 

 Antes da próxima apresentação de curso novo o Pro Reitor, Profº Luis Eduardo, lembra da necessidade 

de mantermos uma boa relação dos cursos com a CAPES, para a boa execução dos objetivos de cada 

Programa. 

 ARION KURTZ DOS SANTOS e SUSANA MOLON = > propôs Doutorado em Educação Ambiental

 onde foi apresentado o histórico desde o Mestrado com conceito CAPES 4 na área Educação.

 O porque do Doutorado agora, perguntou Arion, e ele responde pela importância política junto 

a CAPES, no momento,  alem do conceito 4. Princípios propostos para doutorado semelhantes 

ao do Mestrado em Ed Ambiental, enxugando para 3 linhas linhas de pesquisa com 1 area e 

concentração.  O doutorado tem aprofundamento na abrangência da educação ambiental formal 

e informal. Tem 48 creditos no total. Oferecendo 5 vagas. A produção docente com artigos 

Qualis A, B .  A dificuldade apresentada e ter 75% de doutores em Educação. A Profª 

Susana no entanto colocou algumas especificidades do PPG Ed Ambiental para justificar proposta de 

doutorado. Colocou-se a disposição do Comitê de PG para Perguntas, onde a Profª Silvia pergunta 

sobre possibilidade de ter docentes de outras IES, ONDE a Profª Susana responde que o Sr.Janini 

(CAPES) e muito rígido a este respeito limitando em 2 o numero de docentes e outras IES. o 

Discente André – APG pergunta sobre a exigência da proficiência em duas línguas estrangeiras 

quando da seleção para o doutorado, onde o Profº Arion responde que sim exigir-se-á dois, e o Profº 

Luis Eduardo lembra que isto e característica de Área para Área.   E por ultimo a Prof Susana adiciona 

que este será o único doutorado em Ed Ambiental no Brasil. 

 ADALTO BIANCHINI => Propôs a criação do Doutorado em C F – Fisiologia Animal Comparada.

 Fez um breve histórico lembrando que o Mestrado em CF – FAC já teve 25 teses defendidas.

 Que recebeu parecer desfavorável em 2004 com relação ao numero e qualificação docente, 

porem foi elogiado, também pela CAPES, qto a produção discente, e lembrou a recomendação da 

CAPES da necessidade ter numero de docentes mínimo com doutorado de 7 com produção cientifica 

nos últimos 5 anos, o que ainda não e possível pois o Mestrado tem poucos anos.   A seleção 

prevê abertura de 8 vagas. Colocou-se a disposição do Comitê de PG para Perguntas onde apenas o 

Profº Jose Muelbert colocou que não somente esta ultima proposta mas as demais analisaram 

profundamente os critérios adotados pelos Comitês de Suas Áreas. 

 ELIANA BADIALE FURLONG => Apresentou a proposta de criação de curso de Especialização em 

Gestão Ambiental do Profº Artur Oliveira, que já tinha passado pelo COLASE, sendo que todos os 

componentes deste Comitê de PG, concordaram com o parecer do COLASE. 
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 Fechando esta pauta a Profª Eliana encaminhou as propostas aos componentes da reunião que 

aprovaram e autorizaram as próximas providências. 

 

 Em seguida foi lida a correspondência do NID, onde as CCPG se manifestaram assim: 

FAC > já definiram o PROAP p/ 2005 porem se comprometem a colocar o assunto na próxima reunião 

de sua comissão; 

OFQG > discutirão com seu grupo; 

ED AMB > muito difícil em virtude de sua cota PROAP ser uma das menores 

OB > se disponibilizou 

ECA >  não fez considerações, e sugeriu enviar copia deste documento (NID) as CCPG stricto para 

analise e comunicar isto ao NID 

 ASSUNTOS GERAIS 

 1. Qto ao oferecimento de nova disciplina da Engenharia Oceânica foi decidido que se Reescreva 

a Ementa  e encaminhe-se ao COEPE. 

 2. Novos sítios ou reestrutura-los segundo a CAPES:   Decidiu-se enviar correspondência a 

CAPES informando que estamos nos organizando citando os cursos que já possuem seus sítios 

eletrônicos, e que possuem dificuldades financeiras para manterem ou atualizarem seus sitios 

 3. Cadastro no INEP:  Entregou-se uma tabela aos Coordenadores presentes, e decidiu-

se envia-la a todos os PPG Stricto e que se dara um prazo para devolverem a supposg, lembrando 

que os dados deverão ser os mesmos a serem contidos no COLETA CAPES.   

 4. Enviar e-mail aos PPG Stricto solicitando as Linhas de Pesquisa para enviar a CAPES 

 5. FINEP => A profª Eliana lembrou sobre o Edital  

 6. Qto ao prazo regimental dos alunos, decidiu que cada CCPG avisara que não pode passar de 30 

meses, senão serão jubilados e terão que passar por novo processo de seleção. 

 7. M P U => Os programas agendarão reuniões com a Profª Eliana nos dias em que ela 

disponibilizou durante os dias da semana, para que possa conversar com os alunos dos Programas 

Stricto,  a Profª Eliana solicitou a colaboração da APG, e que foi aceita por seu representante. 

 8. ASSUNTOS GERAIS POR CONTA DOS COMPONENTES DO COMITE > 

 A Profª Susana lembra que o  Coleta abriu hoje, dia 31 de maio, ate 60 dias.  Comentando 

da necessidade de enviar alguns técnicos da FURG a Brasília para treinamento e repasse destes 

conhecimentos aos demais colegas dos outros programas. Os Profs. Jose Muelbert, Eliana 

Furlong e Luis Eduardo apoiaram e sugeriram os Servidores Clabisnei, Nelson, Vera e André. 

 O Profº João Sarkis solicitou apoio no que se refere a Bolsas do CNPq, pois não tem tido respaldo 

por parte daquela instituição, em que teve o apoio de seu colega Jose Muelbert. Em que neste 

aspecto o Profº Luis Eduardo lembrou que a PROPESP vai tentar junto com o Reitor esforços no 

sentido de melhorar esta relação. 

Sem mais a Profª Eliana encerrou a Reunião, as 17:45 horas. 

  


