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Ata nº 1 do Comitê de Pós-graduação FURG (janeiro de 2009) 
No dia vinte e três de janeiro de dois mil e nove às 8 horas e 30 minutos na sala de reuniões da 

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

Sobrinho (PPG OB), Carlos André Veiga Burkert (PPG ECA), Mario Roberto Chim Figueiredo (PPG 

AQ), Cleber Palma Silva (PPG BAAC), Maria Cristina Flores Soares (PPG CS), Silvana Sasso (PPG EA), 

Maurício Mata (PPG OFQG), Dario de Araújo Lima (PPG GEO), Paula Regina Costa Ribeiro (PPG EC), 

Adriano Velasques Werhli (PPG MC), José Luiz Fornos (PPG Letras), Elton Pinto Colares (SUPPOSG). 

O primeiro assunto foi a aprovação da terceira Ata de 2008. Após a leitura da ata, Esta foi aprovada por 

unanimidade. O segundo assunto foi a alteração curricular do Programa de Pós-Graduação em Geografia. 

O Prof. Dario informou que pelo credenciamento de 8 novos docentes, faz-se necessário a criação de 8 

novas disciplinas que são: 1- Educação Popular em Bairros e Comunidades Tradicionais; 3 créditos; 

lotação no Instituto de Ciências Humanas e da Informação. 2- Geologia e Análise de Recursos Naturais 

Não-Renováveis; 4 créditos; Lotado no Instituto Oceanográfico. 3- Gestão Compartilhada e Comunitária 

de Recursos Naturais; 4 créditos; lotação no Instituto de Ciências Humanas e da Informação. 4- História 

de Geografia na França: episódios pré-vidalianos, L’Âge d’Or e Nouvelle Géographie; 4 créditos; lotação 

no Instituto de Ciências Humanas e da Informação. 5- Paisagens Culturais; 4 créditos; lotação no Instituto 

de Ciências Humanas e da Informação. 6- Geotecnologias; 3 créditos; lotação no Instituto de Ciências 

Humanas e da Informação. 7- Geografia da Agricultura Brasileira; 4 créditos; lotação no Instituto de 

Ciências Humanas e da Informação. Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada por 

unanimidade. O terceiro assunto foi a informação sobre a verba do PROAP 2007, 2008 e 2009. O Prof. 

Elton informou que a verba PROAP 2007 que está na FAURG deve ser gasta até março de 2009. O 

PROAP 2008 está na FURG e deve ser gasto até abril de 2009.   Esta verba só poderá ser gasta em 

material de expediente, serviços terceiros e auxílio ao estudante. O PROAP 2009 deve ser liberado pela 

CAPES somente no final de fevereiro. Assuntos Gerais: O Prof. Elton colocou em discussão a situação 

dos coordenadores dos programas de pós-graduação depois da aprovação do novo estatuto da FURG. O 

Prof. Elton sugeriu que as unidades acadêmicas criem comitê assessor para auxiliar os coordenadores e 

que estes possam deliberar sobre alguns assuntos da pós-graduação. O prof. Mario informou que no 

Instituto de Oceanografia ficou decidido que os Coordenadores de Cursos contarão com a mesma estrutura 

existente antes da mudança do estatuto, de acordo com a normativa 01 assinada pelo diretor do IO. O Prof. 

Elton sugeriu que o CPG comece a discutir o regimento da FURG. Foi colocado que deve ser feito 

algumas modificações no regimento geral da pós-graduação, que são: Alteração do artigo sobre forma de 

defesa das dissertações e teses; Alteração do artigo sobre composição das bancas de defesas de 

dissertações e teses. Foi constatado que os Cursos seguem procedimentos diversos nas defesas de 

dissertações e teses, de acordo com as peculiaridades das áreas. Em relação a participação dos 

coordenadores de curso no COEPEA, o Prof. Cleber sugeriu que fosse criado uma câmara de pós-

graduação. O Prof. Mario foi contrário por achar que é importante para os coordenadores de pós-

graduação o conhecimento das atividades da graduação na mesma área ou em áreas afins e administrativas 

da FURG. Também foi sugerido que se junte os comitês CPG e COLASE. Nada mais havendo a tratar a 

reunião foi encerrada às onze horas, e eu lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por 

mim Elton Pinto Colares. 
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