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Ata nº 3 do Comitê de Pós-graduação FURG (maio de 2007) 
 

No dia vinte um de maio de dois mil e sete às dez horas e trinta minutos na sala de reuniões da PROPESP, 

reuniram-se os seguintes membros do comitê de Pós-Graduação: professores César Serra Bonifácio Costa 

(PG OB), Jorge Alberto Vieira Costa  (PG ECA), Wilson Danilo Lunardi Filho (PG ENF), Carlos 

Alexandre Baumgarten (PG HL), Mario Roberto Chim Figueiredo (PG AQ), Adriana Gava (PG BAAC); 

Pedro Eduardo Almeida Silva (PG CS),  Adalto Bianchini (PG CF:FAC); Humberto Calloni (PG EA),  

João Sarkis Yunes (PG OFQG), Sílvia Silva da Costa Botelho (PG MC), Dário de Araújo Lima (PG 

GEO), Ednei Gilberto Primel (PG QTA), professor Elton Pinto Colares (SUPPOSG). Justificou a ausência 

o professor André Tavares da Cunha Guimarães (PG EO). O primeiro assunto tratado foi a aprovação da 

ata número dois de dois mil e sete do CPG. O professor Elton 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 distribuição de cotas de bolsas da pró-reitoria entre os programas. Para dar início a discussão o 

professor Elton lembrou aos presentes os critérios estabelecidos na reunião do Comitê de Pós-Graduação 

em dois mil e seis. Lembrou que foram definidos no critério que os cursos novos de mestrado tem até três 

anos de funcionamento e no caso de doutorado até cinco anos de funcionamento, e que as cotas da Pró-

Reitoria seriam anualmente rediscutida a que programas seriam destinadas. Ainda foi salientado aos 

presentes que a matriz de cotas dos programas encaminhada pela CAPES no seu ofício não contempla os 

programas de Modelagem Computacional, Geografia e Química Tecnológica e Ambiental. Sendo assim, 

as 5 cotas de bolsas de mestrado foram distribuídas para os programas: Modelagem Computacional, 

Química Tecnológica e Ambiental, Geografia, Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais e Ciências 

da Saúde. As 3 cotas de bolsas de doutorado foram distribuídas para os programas: Educação Ambiental, 

Engenharia e Ciências de Alimentos e Ciências Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada. Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos, que após lida e aprovada vai 

assinada por mim Elton Pinto Colares. 
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