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Ata nº 5 do Comitê de Pós-graduação FURG (outubro de 2007) 
 

As oito horas e trinta minutos do dia dezenove de outubro de dois mil e sete, reuniram-
se na sala de reuniões da PROPESP  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); Adriana Gava (CCPG Biologia de 
Ambientes Aquáticos Continentais); Ednei Gilberto Primel (CCPG Química 
Tecnológica e Ambiental); João Sarkys Yunes (CCPG Oceanografia Física, Química e 
Geológica); Marlene Teda Pelzer (CCPG Enfermagem); Silvia Silva da Costa Botelho 
(CCPG Modelagem Computacional); Luiz Fernando Fernandes Marins (CCPG 
Ciências Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada); Susi Heliene Lauz Medeiros 
(CCPG Ciências da Saúde); Dário de Araújo Lima (CCPG Geografia); André T. da 
Cunha Guimarães (CCPG Engenharia Oceânica); Elton Pinto Colares 
(Superintendente de Pós-graduação) e Representante discente Luciano de Mello 
Silva. O primeiro assunto tratado foi a aprovação da ATA no 4/2007. O Prof. Mario 
sugeriu que alterasse a ATA No. 4 no assunto referente a não cobrança de taxa de 
matrícula nos cursos de pós-graduação para “O Prof. Mário Roberto Chim Figueiredo, 
embora não se oponha à determinação, solicitou que a administração considere as 
Comissões de Curso de Pós-Graduação como unidades orçamentárias incluindo-as 
na distribuição dos recursos destinados à FURG pelo MEC, anualmente. 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 alocar 
recursos de capital para as Comissões de Curso de Pós-Graduação, já que não 
podem ser utilizados recursos do PROAP para esta rubrica”. Após discussão a 
alteração foi aprovada por unanimidade. Assim, a ATA após lida foi aprovada por 
unanimidade. O segundo assunto foi o comunicado da situação da verba do 
PROAP/2006 – FAURG. O Prof. Elton Informou que no dia 25 de setembro de 2007 o 
saldo era de R$ 933,28, sendo que R$ 783,77 é referente a juros bancários. Ainda 
informou que algumas COMCUR’s tem saldo negativo e ficou acertado que estas 
COMCUR’s irão ressarcir com o PROAP/2007 e que a SUPPOSG irá fazer os ajustes 
necessários. O terceiro assunto foi a informação de que não será possível a 
transferência do PROAP/2007 para a FAURG e que será necessário o gasto da verba 
até o dia 5 de dezembro de 2007. Após discussão ficou resolvido que será enviado 
para o superintendente de planejamento Mozart, até o dia 16/11/2007, o gasto 
necessário com passagens e diárias. O quarto assunto tratado foi apreciação da 
alteração curricular no programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental. O Prof. 
Humberto informou que a COMCUR viu a necessidade da criação da disciplina 
“Seminário de Dissertação”. Esta disciplina ficará lotada na CCPG de Educação 
Ambiental, terá 2 créditos e sistema de avaliação tipo II. Após discussão a criação da 



disciplina foi aprovada por unanimidade. O quinto assunto tratado foi a alteração na 
carga horária de 30 h/a para 60 h/a da disciplina “Processos em contaminantes 
orgânicos” oferecida para o programa de pós-graduação em Oceanografia Física, 
Química e Geológica. Na análise da documentação foi verificada a falta das atas do 
departamento e da COMCUR envolvidos. Após discussão, ficou decidido que a 
aprovação da alteração está condicionada a entrega das atas do Departamento de 
Oceanografia e da Comissão de Curso de Pós-Graduação em Oceanografia Física, 
Química e Geológica. O sexto assunto tratado foi apreciação da alteração curricular 
do programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica. O Prof. Elton passou a 
palavra ao Prof. Cesar para que informou da necessidade da criação das disciplinas 
“Reprodução e cultivo de crustáceos” com 3 créditos e sistema de avaliação tipo II e 
“Interação de mamíferos marinhos com atividades pesqueiras” com 2 créditos e 
sistema de avaliação tipo II. Após discussão e pedidos de esclarecimentos a criação 
das disciplinas foi aprovada por unanimidade. Em assuntos gerais o Prof. Elton 
solicitou aos coordenadores(as) que incentivassem aos estudantes de pós-graduação 
a participarem da IX Encontro de Pós-Graduação. Informou ainda que o auxílio ao 
estudante tem valores pré-estipulados para cada região e entregou a instrução 
normativa - PROPESP 02/2204. O Prof. João Sarkis solicitou informação de como 
proceder quando o regimento do curso é mudado em relação aos estudantes que 
ingressaram no curso anteriormente. O Prof. Elton informou que deve ser usado o 
regimento que estava em vigor no período em que o estudante ingressou. O Prof. 
César informou que a avaliação da CAPES passou o conceito do programa de pós-
graduação em Oceanografia Biológica de 5 para 4. Salientou que a área em que o 
programa se encontra atualmente tem características mais específicas para 
programas de biologia, genética, biotecnologia, entre outras, e que, este ano, a 
CAPES mudou de postura. Assim, solicitou a ação da reitoria para tentar reverter esta 
situação. O Prof. João Sarkis sugeriu a criação de um comitê específico para os 
programas de Ciências do Mar. O representante discente Luciano solicitou a criação 
de uma disciplina de didática para os programas de pós-graduação. O Prof. Elton 
Informou que ele deveria entrar em contado com o DECC para que este crie a 
disciplina e ofereça para os programas de pós-graduação. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião encerrou-se às onze horas e trinta minutos, que após lida e aprovada 
vai assinada por mim Elton Pinto Colares. 

  
 
  


