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Ata nº 2 do Comitê de Pós-graduação FURG (março de 2009) 
 

No dia vinte de março de dois mil e nove as oito horas na sala de reuniões da PROPLAD, reuniram-se os 

seguintes membros do Comitê de Pós-Graduação: João Paes Vieira Sobrinho (PG OB), Carlos André 

Veiga Burkert  (PG ECA), Mara Regina Santos da Silva (PG ENF), José Luis G. Fornos (PG HL), Mario 

Roberto Chim Figueiredo (PG AQ), Cleber Palma Silva (PG BAAC), Ana Luiza Muccillo Baisch (PG 

CS), José Antônio Scotti Fontoura (PG EO),  Luis Fernando Marins (PG CF:FAC); Elisabeth Brandão 

Schimidt (PG EA),  Luiz Alberto Oliveira Rocha (PG MC), Dário de Araújo Lima (PG GEO), Ednei 

Gilberto Primel (PG QTA), Paula Regina Costa Ribeiro (PG EC), Elton Pinto Colares (SUPPOSG). O 

Prof. Elton solicitou ao plenário a autorização para participar da reunião os Profs. Claudio Maekaua, 

Francisco das Neves Alves, Derocina Alves Campos e Milton L. Asmus, informando que os mesmo irão 

apresentar as propostas de novo curso. O primeiro assunto foi a apreciação da proposta de criação de 

curso de doutorado em Química em associação ampla com a UFPEL, apresentada pelo Prof. Ednei. Este 

expôs os aspectos que justificam a criação do curso, 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 criação de curso de mestrado em História, apresentada 

pelo Prof. Francisco. Este expôs os aspectos que justificam a criação do curso, 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 criação de curso de mestrado em 

Ciências Humanas: Formação de Professores, apresentada pela Profa. Derocina. Esta expôs os aspectos 

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

lógica. A Profa. Paula, devido ao fato da proposta ser direcionada a educação e pouco docentes 

permanentes da proposta do curso apresentar este perfil, sugeriu que a proposta fosse alterada. O Prof. 

Elton solicitou, devido ao pouco tempo para fazer nova reunião, que fosse aprovado no condicionante da 

PROPESP acompanhar e aprovar as alterações propostas. Após os comentários e sugestões a proposta foi 

aprovada por unanimidade. O quarto assunto foi a apreciação da proposta de criação de curso de 

mestrado em Gerenciamento Costeiro, apresentada pelo Prof. Milton. Este expôs os aspectos que 

justificam a criação do curso, 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 

apreciação da proposta de criação de curso de mestrado em Física, apresentada pelo Prof. Cláudio. Este 

expôs os aspectos que justificam a criação do curso, 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 sexto 

assunto foi a apreciação da proposta de criação de curso de doutorado em Ciências da Saúde, apresentada 

pela Profa. Ana Luiza. Esta expôs os aspectos que justificam a criação do curso, a área de concentração, as 

linhas de pesquisa e quadro de seqüência lógica. Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada 

por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos, que a 

ata após lida e aprovada vai assinada por mim Elton Pinto Colares. 
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