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Ata nº 4 do Comitê de Pós-graduação FURG (julho de 2007) 
 

As oito horas do dia seis de julho de dois mil e sete, reuniram-se na sala de reuniões 
da Secretaria dos Conselhos da FURG, os seguintes professores doutores: Carlos A. 
Baumgarten (CCPG Historia da Literatura); César Serra Bonifácio Costa (CCPG 
Oceanografia Biológica); Humberto Calloni (CCPG Educação Ambiental); Mario 
Roberto Chim Figueiredo (CCPG Aqüicultura); Luiz Antônio de Almeida Pinto (CCPG 
Engenharia e Ciência de Alimentos); João Paes Vieira Sobrinho (CCPG Biologia dos 
Ambientes Aquáticos Continentais); Ednei Gilberto Primel (CCPG Química 
Tecnológica e Ambiental); João Sarkys Yunes (CCPG Oceanografia Física, Química e 
Geológica); Wilson Danilo Lunardi Filho (CCPG Enfermagem); Mario Rocha Retamoso 
(CCPG Modelagem Computacional); Gilma Santos Trindade (CCPG Ciências 
Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada) e Elton Pinto Colares (superintendente de 
Pós-graduação). Justificaram as ausências: Pedro Almeida da Silva (CCPG Ciências 
da Saúde); Dário de Araújo Lima (CCPG Geografia). O primeiro assunto tratado foi 
a aprovação da ATA no 3/2007 que após lida foi aprovada por unanimidade. O 
segundo assunto tratado foi apreciação da alteração curricular no programa de pós-
graduação em aqüicultura. O Prof. Elton Informou que no processo No. 
23116.3638/7.78 além da extinção e criação de disciplinas, também é solicitado a 
inclusão de tópicos especiais que já foram incluídos no programa, por não haver 
necessidade da aprovação prévia da CPG e do COEPE. Ainda, o Prof. Mário Chim 
explicou as alterações solicitadas e após discussão as alterações foram aprovadas 
por unanimidade. O terceiro assunto tratado foi o oferecimento de disciplina para o 
programa de pós-graduação em Modelagem Computacional. O Prof. Mário Rocha 
Retamoso informou que a COMCUR em Modelagem Computacional solicitou ao 
departamento de Física a criação da disciplina “Sistemas Inteligentes” (ATA 05/2007). 
O departamento de Física criou a disciplina em questão ficando a Profa. Sílvia Silva 
da Costa Botelho como responsável pela disciplina. Após discussão, o oferecimento 
da disciplina foi aprovado por unanimidade. O quarto assunto tratado foi a alteração 
de carga horária em disciplina no programa de pós-graduação em Ciências 
Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada. A Profa. Gilma informou que a disciplina 
terá alteração de 4 créditos (2 teóricos e 2 práticos) para 3 créditos teóricos. Após 
discussão a alteração foi aprovada por unanimidade. O quinto assunto tratado foi a 
alteração na formatação dos diplomas dos cursos Stricto Sensu. O Prof. Elton 
informou da necessidade de inclusão do nome e da data de reconhecimento do curso 
pelo CES. O Prof. Humberto solicitou que nos diplomas do PG em Educação 
Ambiental seja colocado, após prerrogativas legais, na área de educação. Foi 
sugerido também, que o título no diploma deve ser na área do curso e não o nome do 
curso. Assim, o Prof. Elton ficou de verificar os procedimentos legais e trazer para a 
próxima reunião do CPG as informações necessárias para uma tomada de decisão. 
Em assuntos gerais o Prof. Elton informou que não deve haver cobrança de 
matricula pelos programas como foi decidido na reunião de março de 2007. O Prof. 



Mário Roberto Chim Figueiredo ficou preocupado e solicitou a viabilidade da 
administração custear os programas de pós-graduação. O Prof. Elton informou que a 
administração não tem como fazer este custeio e que somente irá custear parte das 
necessidades dos programas que não tem PROAP. O Prof. César solicitou que o 
superintendente verificasse a possibilidade da administração financiar custeio de 
capital já que não pode ser utilizado o PROAP. O Prof. Elton ficou de trazer 
informações sobre o assunto na próxima reunião. Os Profs. João e César pediram ao 
superintendente verificar junto a comissão organizadora da MPU a possibilidade de se 
fazer um encontro das coordenações dos programas de pós-graduação. O Prof. Elton 
informou que após esta reunião iria participar da reunião da MPU que irá levar o 
assunto para discussão. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às nove 
horas e trinta minutos, que após lida e aprovada vai assinada por mim Elton Pinto 
Colares. 

  
 
  


