
 1 

 

        

                             MINISTÉRIO DA  EDUCAÇÃO 
       FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

  PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

       SUPERINTENDÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
     FURG 

Av. Itália, km 8 - RIO GRANDE /RS - 96201-900 - FONE (53) 32336816 / 6817 – FAX (53) 3233 6822 

 

Ata nº 1 do Comitê de Pós-graduação FURG (março de 2007) 
 

No dia oito de março de dois mil e sete às quatorze horas na sala de reunião da secretaria dos Conselhos  

reuniram-se os seguintes membros do comitê de Pós-Graduação: Prof. Dr. Fernando Kokubun (PGMC), 

Prof. Dr. Luiz Antônio de Almeida Pinto (PGECA),  Profa. Dra. Adriana Gava (PGBAC); Prof. Dr. 

Adalto Bianchini (PGCF:FAC); Prof. Dr. Humberto Calloni (PGEA); Prof. Dr. Dário de Araújo Lima 

(PGGEO); Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin (PGQTA); Prof. Dr. Mário Roberto Chim Figueiredo 

(PG Aqüicultura); Prof. Dr. Wilson Danilo Lunardi Filho (PGENF); Prof. Dr. José Henrique Mulebert 

(PGOcBIO); Prof. Dr. Elton Pinto Colares (SUPPOSG) e MSc. Luciano de Mello Silva (Representante 

discente). O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Luiz Eduardo Maia Nery, participou da 

reunião como convidado. Justificaram a ausência: Prof. Dr. Carlos Baumgartem (PGHL) e Prof. Dr. João 

Sarkis Yunes (PG Oc.FQG).   O primeiro assunto tratado foi a aprovação da ata número oito de dois mil 

e seis do CPG. O Prof. Elton informou que, conforme a rotina, a ata havia sido encaminhada às Comissões 

de Curso para apreciação, mas não houve sugestões sendo o texto aprovado como tal por unanimidade. O 

segundo assunto tratado foi a aprovação das alterações nas disciplinas do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada, referente aos processos números 

23116.005534/2006-62 e 23116.000445/2007-38. O Prof. Elton passou a palavra ao Prof. Adalto para a 

explicação das alterações. Após discussão e pedidos de esclarecimentos as alterações foram aprovadas por 

unanimidade. O terceiro assunto tratado foi a verba PROAP transferida para a FAURG. O Prof. Elton 

informou que a verba do PROAP que está na FAURG pode ser gasta, segundo o contrato FURG/FAURG, 

até o dia 05/12/2007. Ainda informou que esta verba deve ser gasta antes da verba do PROAP que está na 

FURG. O Prof. Elton passou a palavra para o Prof. Luiz Eduardo que informou que a FURG só poderá 

gastar R$ 100.000,00 de todos os convênios com passagens e diária e que no ano de 2007 a FURG prevê 

um gasto de aproximadamente R$ 180.000,00. O Prof. Luiz Eduardo perguntou aos membros da comissão 

se gostariam de passar o total ou parte da verba PROAP para a FAURG. O Prof. José Henrique perguntou 

se mesmo passando a verba para a FAURG este limite de gastos com diárias e passagem não continuaria. 

O Prof. Luiz Eduardo informou que a orientação que teve era que a verba na FAURG não teria este limite. 

Após discussão e esclarecimentos foi decidido que os coordenadores iriam consultar os membros das 

comissões de curso e até o dia 30 de março enviaria a decisão a SUPPOSG.  Outro assuntos: O Prof. 

Elton pos em discussão a alteração do Ato Executivo 005/97 referente a cobrança de taxas de matrícula. O 

Prof. Fernando informou que o assunto sobre cobrança de taxa matricula ou de seleção foi discutido em 

uma das primeiras reuniões da PPGMC, sendo do entendimento do corpo docente que a FURG é uma 

Universidade Pública e Gratuita, de forma que a cobrança de taxas seria um contra-senso. A partir desse 

entendimento ficou decidido que não seriam cobradas taxas de matricula ou taxa de seleção na PPGMC. 

Após discussão em relação a cobrança de matrícula, 10 membros foram a favor da isenção da taxa de 

matricula e um contra. O CPG sugeriu ao Pró-Reitor que no novo Ato Executivo os estudantes de Pós-

Graduação Stricto Sensu sejam isentos da cobrança de matrícula. Caso não seja possível que seja cobrado 

o mesmo valor que o da graduação. O Prof. Mário mostrou sua preocupação na disciplina “Tópicos 

especiais”. Informou que cada novo tópico especial gera uma nova disciplina e com isto o programa fica 

com número elevado de disciplina. Após discussão, ficou para a SUPPOSG encontrar uma forma para isto 

não acontecer. O Prof. Fernando informou que as aulas do PPGMC começaram esse ano. Em vista disso 

expressou a preocupação das lousas das salas de aulas não serem adequadas, com dimensões reduzidas, 

dificultando a exposição adequada de algumas disciplinas que utilizam intensamente as lousas em suas 
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aulas. Sugeriu que PROPESP / SUPPOSG possa contatar os setores responsáveis para uma melhor 

adequação das lousas em salas de aulas. O Prof. Elton informou aos membros deste comitê que no dia 15 

de março às 14 horas será realizado reunião para a aprovação dos novos programas de Pós-Graduação. 

Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às dezesseis horas e trinta minutos, que após lida e 

aprovada vai assinada por mim Elton Pinto Colares. 

 

 

 

 

 

         Prof. Dr. Elton Pinto Colares 

          Presidente 


