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Ata nº 1 do Comitê de Pós-graduação FURG (março de 2006) 
 

No dia quinze de março de dois  mil e seis  às catorze horas no auditório da ProPlan, reuniram-se os 

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

Prentice Hernandez (PG ECA), Wilson Danilo Lunardi Filho (PG ENF), Carlos A. Baumgarten (PGHL), 

Paulo Cezar Abreu (PG AQ), Adriana Gava (PG BAC); Gilma dos Santos Trindade;  professora Eliana 

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

professor Cláudio Dias (EO),  Pedro Almeida e o representante discente André Lemes. Também estavam 

presentes os convidados professores Rosilene Clementin (Dpto de Química), Edinei Gilberto Primel (Dpto 

de Química), Marcelo Montes D`Oca (Departamento de Química), Cláudio Maekawa (Dpto de Física), 

Dario de Araújo Lima, Luiz Eduardo Maia Nery (Pro – Reitor de Pesquisa e Pós-graduação) e Elton Pinto 

Colares (assessor da PROPESP).  A professora Eliana solicitou a inclusão de novo item na pauta que seria 

a apreciação das alterações do quadro de seqüência lógica do programa de Pós-Graduação em Engenharia 

e Ciência de Alimentos, o que foi aceito pelos presentes. Ainda antes do início a professora justificou as 

ausências dos membros do comitê comentando que seria interessante que fossem enviados pelos 

programas um representante para participar das reuniões uma vez que existe a possibilidade de serem 

trocadas experiências e organizar  atividades e providências sem que se faça necessário o encaminhamento 

freqüente de memorandos.  O primeiro assunto tratado foi a aprovação da ata número sete 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 em Geografia (Processo 23116.002847/2006-31), apresentada pelo professor Dario. 

Este informou aos presentes os trâmites já percorridos, as características do programa, tais como linhas de 

pesquisa, projetos, participantes, estrutura curricular e outros aspectos.  Após a discussão do assunto a 

proposta foi aprovada por unanimidade. Ainda dentro do segundo assunto o professor Edinei Gilberto 

Primel apresentou a proposta de criação do Programa de Pós –graduação em Química Tecnológica 

Ambiental (Processo 23116.002858/2006-58), observando os mesmos itens contextualização, esplanação 

das linhas de pesquisa e área de concentração, professores participantes, quadro de seqüência lógica e 

outros. O assunto foi discutido com os presentes e a proposta foi aprovada por unanimidade. Neste mesmo 

tópico o professor Cláudio M. Maekawa apresentou a  proposta de criação de um Programa de Pós- 

Graduação em Física (Processo 23116.002839/2006-11). Como os demais expôs os aspectos que 

justificam a criação do programa, a área de concentração, as linhas de pesquisa, quadro de seqüência 

lógica, discentes e salientou a especificidade de ser proposta a organização da oferta na forma de 

associação plena com o grupo da Física da Universidade Federal de Pelotas. Após os comentários e 

sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade, ficando a Superintendência encarregada de tramitar o 

convênio que promoverá a associação. O terceiro assunto foi a apreciação das alterações no quadro de 

disciplinas solicitadas pelo coordenador do Programa de Pós – Graduação em Engenharia e Ciência de 

Alimentos (Processo 23116.000880/2006-36). Foi justificado que,  ao ser encaminhada a expansão do 

nível do programa para doutorado não haviam sido extintas algumas disciplinas que anteriormente 

constituíam o quadro de seqüência lógica do programa. A professora Eliana comentou que este ajuste de 

registro seria necessário em diferentes programas que estavam expandindo os seus níveis, especialmente 

os que haviam sido criados antes da deliberação do COEPE que estabeleceu a apreciação de novos 

programas após a autorização pelo Sistema Nacional de Pós – Graduação. Ainda foi comentado que estava 
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sendo contactado o CPD para auxiliar a triagem e identificação destas situações, juntamente com o pessoal 

de secretaria para as providências de ajuste que se faziam necessárias. A solicitação foi aprovada pelos 

presentes. Passando a assuntos gerais foi lida a portaria 013/2006 da CAPES que informa a necessidade de 

disponibilizar “on line” as dissertações e teses completas. Ainda foi informada a aprovação da aquisição 

de material para que o NID possa fazer cumprir esta portaria, com recursos obtidos no Edital do IBICT 

para tal programa. Retornando ao tema das justificativas de não participação dos coordenadores pela 

questão disponibilidade do horário a superintendente informou que já havia solicitado em memorando este 

informe e que reforçaria esta solicitação novamente. Foi lembrado que esta em curso o Programa de 

Avaliação Institucional e que solicitação de informes seriam encaminhadas às comissões de curso 

esperando contar com a colaboração de todos para que pudessem ter informes precisos a uma adequada 

avaliação do Pós – Graduação na FURG. Diferentes comentários foram feitos pelos coordenadores. A 

observação de que seria interessante a participação do comitê de pós-graduação para assessorar a Pro – 

Reitoria na elaboração da Proposta do CT Infra/06. O professor Luiz Eduardo apresentou as razões legais 

e administrativas para que tal não fosse necessário. A professora Eliana comentou que o Edital não 

caracterizava o pós – graduação propriamente, dentro de sua visão do assunto, que embora infra-estrutura 

os recursos humanos são também parte deste item  e não são consideradas possibilidades de fomentar este 

aspecto no referido edital. Seria importante observar que PG envolve geração de conhecimentos através de 

capacitação de recursos humanos e que como tal os programas haviam participado intensamente com os 

elementos de suas linhas de pesquisa e seus representantes no Comitê Científico.Nada mais havendo a 

tratar a reunião encerrou-se às dezesseis horas e cinqüenta minutos. 


