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Ata nº 4 do Comitê de Pós-graduação FURG (junho de 2006) 
 

As quinze horas e trinta minutos do dia nove de junho de dois mil e seis, reuniram-se na 
sala de reunião da PROPESP, FURG os seguintes professores doutores: Carlos A. 
Baumgarten (coordenador do Programa de Pós – Graduação em Historia da Literatura); 
José H. Muelbert (coordenador do Programa de Pós – Graduação em Oceanografia 
Biológica); Arion Kurtz dos Santos (coordenador substituto do Programa de Pós – 
Graduação em Educação Ambiental); Ronaldo Olivera Cavalli (coordenador do Programa 
de Pós – Graduação em Aqüicultura); Jorge Alberto Vieira Costa (coordenador do 
Programa de Pós – Graduação em Engenharia e Ciências de Alimento); Elton Pinto 
Colares (superintendente de Pós-graduação em exercício). Justificaram as ausência: a 
Profa. Dra. Adriana Gava (coordenadora do Programa de Pós – Graduação em Biologia 
dos Ambientes Aquáticos Continentais), a Profa. Marlise de Azevedo Benvenuti 
(Representante dos Programas de Pós-Graduação Lato Sensu e vice-coordenadora do 
Programa de Pós – Graduação em Biologia dos Ambientes Aquáticos Continentais). 
Iniciando a reunião o Prof. Elton mencionou que a professora Eliana Badiale Furlong 
está de Licença Saúde, e que está no exercício da Superintendência de Pós-Graduação. 
Após, o Prof. Elton solicitou alteração da pauta da reunião pedindo a inclusão dos 
processos No. 23116.003867/06-84 (Reformulação das linhas de pesquisa do PPGEA) e 
No. 23116.003094/06-91 (Alteração curricular do PPGCF) que foi aprovado por 
unanimidade. Ainda solicitou que o assunto três da pauta (apreciação da proposta de 
implantação do Curso de Especialização em Ciências Contáveis) fosse discutido primeiro, 
foi aprovado por unanimidade. Em relação ao mesmo assunto o Prof. Elton solicitou a 
participação dos responsáveis pelo curso de especialização (Professores Alexandre 
Quintana e Walter Oleiro) para explanar sobre o projeto do curso. Foi aprovado por 
unanimidade. O segundo assunto tratado foi apreciação da proposta de implantação do 
Curso de Especialização em Ciências Contáveis. O Prof. Walter Oleiro discursou sobre as 
características da área e do curso. Após discussão, foi solicitada a discriminação dos 
professores envolvidos na disciplina Estudo Dirigido. O projeto apreciado foi aprovado por 
unanimidade. O terceiro assunto tratado foi a aprovação da ATA no 3/2006 que após lida 
foi aprovada por unanimidade. O quarto assunto tratado foi a alteração da estrutura 
curricular do Curso de Especialização em Tecnologia, Informação e Comunicação na 
Educação. O Prof. Elton informou que a Profa. Ivete M. Pinto solicitou a inclusão das 
professoras Márcia Santiago Araújo e Elizabeth Schmitd no corpo docente do curso de 
especialização. Após discussão, as inclusão foi aprovada por unanimidade. O quinto 
assunto tratado foi a Reformulação das linhas de pesquisa do PPGEA. O Prof. Elton leu 
o ofício (OF.CCPEDAMB No 108/06), onde a coordenadora do curso explica e solicita as 
alterações das linhas de pesquisa do programa de Pós-Graduação em Educação 
Ambiental, as quais ficariam: Fundamentos da Educação Ambiental; Educação Ambiental: 
Ensino e Formação de Educadores/as; Educação Ambiental Não Formal. Após discussão 
as alterações foram aprovadas por unanimidade. O sexto assunto tratado foi a alteração 
curricular do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 



Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada. O Prof. Elton informou que as alterações 
solicitadas são para adequar o mestrado ao doutorado recém aprovado pela CAPESe que 
as alterações são nas disciplinas e nas linhas de pesquisa. Após discussão, as alterações 
foram aprovadas por unanimidade. Em assuntos gerais o Prof. Elton questionou a 
apreciação da criação e alteração dos Cursos “Lato Senso” pelo Comitê de Pós-
Graduação. Após discussão, os membros presentes não viram a necessidade da 
apreciação do Comitê. Assim, foi sugerido que a SUPPOSG junto com o COLASE façam 
as devidas alterações no Regimento Geral para os Cursos de Pós-Graduação “Lato 
Senso” da FURG. O Prof. Jorge informou que o CTC da CAPES informou os pesos para 
cada item do Coleta CAPES 2005. O Prof. Ronaldo solicitou informação sobre os gastos 
do PROAP para a compra de passagem e de diárias. Este foi informado que é de no 
máximo 15% do total do PROAP pode ser gastos com diárias e passagens. Nada mais 
havendo a tratar a reunião encerrou-se às dezesseis horas e cinqüenta minutos.  
 
  


