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Ata nº 1 do Comitê de Pós-graduação FURG (março de 2008) 
 

No dia vinte cinco de março de dois mil e oito as oito horas e trinta minutos na sala de reuniões da 

PROPLAN, reuniram-se os seguintes membros do comitê de Pós-Graduação: professores João Paes Vieira 

Sobrinho (PG OB), Eliana Badiale Furlong  (PG ECA), Wilson Danilo Lunardi Filho (PG ENF), Carlos 

Alexandre Baumgarten (PG HL), Mario Roberto Chim Figueiredo (PG AQ), Cleber Palma Silva (PG 

BAAC), Pedro Eduardo Almeida Silva (PG CS), André Tavares da Cunha Guimarães (PG EO),  Adalto 

Bianchini (PG CF:FAC); Humberto Calloni (PG EA),  Sílvia Silva da Costa Botelho (PG MC), Dário de 

Araújo Lima (PG GEO), Ednei Gilberto Primel (PG QTA), Paula Regina Costa Ribeiro (PG EC), 

professor Elton Pinto Colares (SUPPOSG). Justificou a ausência o professor João Sarkis Yunes (PG 

OFQG). O primeiro assunto foi a apreciação da proposta de Programa de Pós Graduação em Física, nível 

mestrado (Processo 23116.001345/2008.44), apresentada pelo Prof. Cláudio M Maekawa. Este expôs os 

aspectos que justificam a criação do programa, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de 

seqüência lógica. Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. O segundo 

assunto foi a apreciação da proposta de Programa de Pós Graduação em Gerenciamento Costeiro, nível 

mestrado (Processo 23116.001362/2008.81), apresentada pelo Prof. Milton Asmus. Este expôs os aspectos 

que justificam a criação do programa, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência 

lógica. Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. O terceiro assunto foi a 

apreciação da proposta de Programa de Pós Graduação em Letras, nível doutorado (Processo 

23116.001345/2008.44), apresentada pelo Prof. Carlos Alexandre Baumgarten. Este expôs os aspectos que 

justificam a criação do programa, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência 

lógica. Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. O quarto assunto foi a 

apreciação da proposta de Programa de Pós Graduação em Enfermagem, nível doutorado (Processo 

23116.001411/2008.86), apresentada pelo Prof. Wilson Danilo Lunardi Filho. Este expôs os aspectos que 

justificam a criação do programa, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência 

lógica. Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. O quinto 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. Sendo assim, as 6 cotas de bolsas de mestrado foram distribuídas para os programas: 

Modelagem Computacional, Química Tecnológica e Ambiental, Geografia, Biologia de Ambientes 

Aquáticos Continentais, Educação em Ciências e Engenharia Oceânica. As 2 cotas de bolsas de doutorado 

foram distribuídas para os programas: Educação em Ciências e Aqüicultura. O sexto assunto tratado foi 

apreciação da alteração curricular no programa de pós-graduação em aqüicultura. O Prof. Mario Chim 

Informou que no processo No. 23116.010353/2007-09 trata da extinção e criação de disciplinas. O Prof. 

Mário Chim explicou as alterações solicitadas e após discussão as alterações foram aprovadas por 

unanimidade. O Sétimo assunto tratado foi apreciação da alteração curricular no programa de pós-

graduação em Ciências da Saúde. O Prof. Pedro Informou que no processo No. 23116.101107/2008-38 

trata da extinção, criação de disciplinas e atribuição de créditos por atividades e produtividades 

acadêmicas. O Prof. Pedro explicou as alterações solicitadas e após discussão as alterações foram 

aprovadas por unanimidade. O oitavo assunto tratado foi apreciação da alteração curricular no programa 

de pós-graduação em Química Tecnológica e Ambiental. O Prof. Ednei Informou que no processo No. 

23116.001418/2008-06 trata da atribuição de créditos para atividades complementares, inclusão de para a 

disciplina Estágio na docência e alteração do número de créditos para a disciplina Processos em 
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contaminantes orgânicos. O Prof. Ednei explicou as alterações solicitadas e após discussão as alterações 

foram aprovadas por unanimidade. 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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