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Ata nº 2 do Comitê de Pós-graduação FURG (agosto de 2008) 
 

No dia vinte nove de agosto de dois mil e oito às 10 horas na sala de reuniões da Secretaria dos Conselhos, 

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

(PG OB), Carlos André Veiga Burkert (PG ECA), Mara Regina S. Silva (PG ENF), Carlos Alexandre 

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

Luiza Muccillo Baisch (PG CS), Gilam S. Trinadade (PG CF:FAC); Humberto Calloni (PG EA),  Jéferson 

Ávila Souza (PG MC), João Sarkis Yunes (PG OFQG), Dário de Araújo Lima (PG GEO), Rosilene M. 

Clementin (PG QTA), Débora Pereira Laurino (PG EC), Elton Pinto Colares (SUPPOSG). Justificou a 

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

da alteração curricular do programa de pós-graduação em aquicultura. O Prof. Mario informou que se trata 

da alteração dos créditos da disciplina “Microalgas marinhas nocivas de impacto para a Aqüicultura”  de 3 

créditos para 1 crédito. Também informou a criação da disciplina “Plantio de halófitas para 

fitorremediação, bioengenharia e agricultura com água salgada” com 2 créditos e lotada no instituto de 

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

assunto foi a apreciação da alteração curricular do programa de pós-graduação em enfermagem. A Profa. 

Mara informou que a comissão de curso solicita a extinção da disciplina “Modelagem instrumental 

aplicada a enfermagem” 6 créditos e a criação das disciplinas “Estudos avançados em Família/Saúde” 3 

créditos, “Estudos Avançados em saúde do idoso” 3 créditos e “Enfermagem, Gênero e Sociedade” 3 

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

foi a apreciação da alteração curricular do programa de pós-graduação em Modelagem Computacional. O 

Prof. Jéferson informou que a coordenação de curso solicita a criação da disciplina “Introdução a 

modelagem climática” 3 créditos e a inclusão da disciplina “Modelagem numérica aplicada à 

oceanografia” 3 créditos, hoje oferecida ao programa de pós-graduação em Oceanografia Física, Química 

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

assunto foi a apreciação da alteração curricular do programa de pós-graduação em Educação em ciências. 

A Profa. Débora informou que a comissão de curso solicita a extinção dos seminários com códigos: 

01090P; 03057P; 09114P; 09115P; 09116P; 16074P; 21072P. Também solicita a criação de 18 seminários 

com 4 créditos cada, sendo 2 para cada orientador, a criação da disciplina “Ciência e tecnologia” 3 

créditos e a inclusão das disciplinas “Sistemas inteligentes” 3 créditos; “Currículo, cultura, formação 

docente e educação ambiental” 3 créditos; “Metodologia de pesquisa em educação” 3 créditos; “Ensino de 

ciências e educação ambiental” 3 créditos. Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada por 

unanimidade. O quinto assunto foi a apreciação da alteração curricular do programa de pós-graduação 

em Ciências da Saúde. A Profa. Ana informou que a coordenação de curso solicita a criação das 

disciplinas “Bioética” 2 créditos; “Parasitoses emergentes e re-emergentes” 2 créditos; 

“Micobacteriologia” 2 créditos; “Virologia” 2 créditos; “Aleitamento materno” 2 créditos; “Infecções 

respiratórias agudas na infância: formular questões e buscar evidências” 1 crédito; “Políticas públicas de 

saúde” 2 créditos; “Imunologia” 2 créditos; “Estágio docência” 2 créditos; e a extinção das disciplinas 

“Saúde infantil e parasitoses”; “Agentes infecto-parasitários de interesse humano”; “Infecções do sistema 

respiratório na infância”; “Fisiopatologia do Estresse”; “Toxicologia aplicada à saúde humana”. Após os 

comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais: O Prof. Elton 

solicitou aos coordenadores(as) que incentivassem seus estudantes a participarem do X Encontro de 
Pós-Graduação, que será realizado no dia 24/10/2008 no CIDEC-SUL. O Prof. Elton informou que 
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enviou para o Programa de Apoio a Pós-Graduação 12 formulários com a intenção de criação de 12 
novos cursos de mestrado. O Prof. Elton comentou que com as mudanças na estrutura da FURG e no 
seu regimento, a CPG terá que estudar as alterações no regimento geral da pós-graduação na FURG. O 
Prof. Humberto solicitou informação de como será a eleição do coordenador de pós-graduação. Foi 

informado que será eleito pelos seus pares. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 
onze horas e quarenta minutos, que após lida e aprovada vai assinada por mim Elton Pinto 
Colares. 
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