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Ata nº 3 do Comitê de Pós-graduação FURG (agosto de 2008) 
 

No dia dois de dezembro de dois mil e oito às 8 horas e 30 minutos na sala de reuniões da PROPLAN, 

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

(PPG OB), Carlos André Veiga Burkert (PPG ECA), Mara Regina S. Silva (PPG ENF), Mario Roberto 

Chim Figueiredo (PPG AQ), Cleber Palma Silva (PPG BAAC), Ana Luiza Muccillo Baisch (PPG CS), 

Gilma S. Trindade (PPG CF:FAC); Humberto Calloni (PPG EA), João Sarkis Yunes (PPG OFQG), Pedro 

S. Quevedo Neto (PPG GEO), Paula Regina Costa Ribeiro (PPG EC), André Tavares da Cunha 

Guimarães (PPG EO), Elton Pinto Colares (SUPPOSG), Luiz Eduardo Maia Nery (PROPESP). O 

primeiro assunto foi a apreciação da alteração curricular do programa de pós-graduação em Biologia de 

Ambientes Aquáticos Continentais. O Prof. Cleber informou que se trata da alteração dos créditos da 

disciplina “Ecossistemas Aquáticos Continentais” de 4 créditos para 2 créditos. Também informou a 

alteração das distribuições de créditos para as atividades complementares. Após os comentários e 

sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. O segundo assunto foi a informação sobre a 

responsabilidades do cadastro discente, conforme carta da CAPES aos Pró-Reitores. O Prof. Elton 

descreveu as novas normas para o cadastro discente. O terceiro assunto foi a informação sobre o 

andamento da solicitação do Ministério Público sobre as normas para a distribuição de bolsas dos 

programas de Pós-Graduação. O Prof. Elton informou que recebeu as normas dos programas e que todos 

selecionam os bolsistas por mérito. O documento que será enviado ao Ministério Público será redigido e 

enviado ao Procurador Federal da FURG para análise e parecer. O quarto assunto foi a discussão sobre o 

edital das Bolsas REUNI de 2009. O Prof. Luiz Nery informou que o representante dos programas de Pós-

Graduação, Prof. Adalto Bianchini, não poderá mais fazer parte do Comitê para as bolsas REUNI e 

solicitou nova indicação. Houve dois candidatos: Ana Luiza Muccillo Baisch e Mario Roberto Chim 

Figueiredo. Após votação, o Prof. Mario obteve 7 votos, a Profa. Ana 5 votos e teve uma abstenção. O 

Prof. Luiz Nery colocou em pauta o edital e após discussão ficou decidido que o representante dos 

programas de Pós-Graduação levará ao comitê as seguintes sugestões: 1- os projetos devem passar por 

consultores externos ao comitê; 2- o representante dos programas tenha tempo hábil para levar ao CPG a 

estrutura do edital para poderem dar mais sugestões. Assuntos Gerais: O Prof. Elton informou que a 

CAPES lançou o edital pro-equipamentos e que o tempo para entrada de proposta e de somente 2 

semanas. Informou também que será enviado, pela PROPESP, um único projeto com vários sub-projetos 

no valor total de R$ 500.000,00. Ficou decidido que no dia 5 de dezembro de 2008 será feito nova reunião 

para decidir quais sub-projetos serão enviado na proposta da FURG. 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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