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Ata nº 6 do Comitê de Pós-graduação FURG (outubro de 2006) 
 

No dia três de outubro de dois  mil e seis  às 10horas  na sala de reunião da PROPESP  reuniram-se os 

seguintes membros do comitê de Pós-Graduação: Fernando Kokubun (PG em Modelagem Computacional; 

Elton Pinto Colares (PG Ciências Fisiologicas); Susana Inês Molon (PG Educação Ambiental); Rosilene 

Maria Clementin (PG em Química Tecnológica e Ambiental); Dário de Araújo Lima (PG em Geografia);  

Ronaldo Oliveira Cavalli (PG em Aqüicultura); Marlene Teda Pelzer (PG em Enfermagem); José 

Henrique Muelbert (PG em Oceanografia Biológica); Carlos A. Baungartem (PG em História da 

Literatura); Maria Cristina Marques (representante discente) e Eliana Badiale Furlong (SUPPOSG). 

Justificou a   ausência o professor Cícero P. Gomes (PG em Engenharia Oceânica).  O primeiro assunto 

tratado foi a aprovação da ata número cinco de dois mil e seis  do CPG. A professora Eliana informou que, 

conforme a rotina, a ata havia sido encaminhada às Comissões de Curso para apreciação, mas não 

houveram sugestões sendo o texto aprovado como tal por unanimidade. Repetindo o ocorrido na reunião 

anterior foi comentado que dos presentes na reunião geradora da ata apenas um estava novamente 

participando da reunião.  O segundo assunto tratou da alteração curricular do programa de Pós Graduação 

em Educação Amabiental (processo nº 23116.4777/6.29), especificamente criação das disciplinas de 

Seminário de Tese e de Estudos Individuais. A professora Susana explanou a motivação de tais 

disciplinas. Os presentes comentaram sobre alguns aspectos administrativos referentes a criação de 

disciplinas, códigos e outros dentro do sistema atual de registro acadêmico da instituição. A solicitação foi 

aprovada por unanimidade. O terceiro assunto tratou dos informes da organização e programação do VIII 

Encontro de Pós-Graduação. Foi apresentado o roteiro de composição das comissões atuantes e suas 

atribuições, os moderadores das apresentações orais e pôster e alguns detalhes da programação de 

atividades. Houve consenso sobre a importância da participação dos docentes no local do Evento no dia 

dezenove de outubro. A professora Eliana lembrou aos presentes que este evento embora o evento esteja 

em sua oitava edição rotineiramente as atividades eram realizadas no conjunto geral do Congresso de 

Iniciação Científica. A partir de 2005 a programação passou a ser diferenciada e vem parecendo bem 

promissora no sentido de conscientizar os discentes sobre o seu papel dentro da geração do conhecimento 

na instituição, visualização da interface entre as linhas de pesquisa dos programas e intercâmbios internos. 

Em questões quantitativas também foi bem marcada a motivação para apresentação de trabalhos nas 

últimas edições. Os presentes serão continuamente informados sobre as etapas em andamento até data da 

efetiva realização do evento. Em assuntos gerais foi discutida a possibilidade de agendar uma reunião 

específica para tratar de homogeneizar alguns procedimentos. O assunto em discussão mostrou muitos 

tópicos a serem discutidos (taxas, prazo de validade de créditos, detalhes do regimento geral de pós-

graduação e outros). O professor José Muelbert comentou sobre a necessidade de tornar mais visível a 

divulgação das dissertações e teses através do portal do IBICT.  e que o período melhor para isto seria 

entre a primeira e segunda semana de novembro. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às  dez 

horas e quarenta  e cinco minutos. 

 

 

 

 

 

 


