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Ata nº 3 do Comitê de Pós-graduação FURG (setembro de 2009) 
No dia quinze de setembro de dois mil e nove às 8 horas e 30 minutos na sala 407 do pavilhão 4 campus 

carreiros, reuniram-se os seguintes membros do comitê de Pós-Graduação: professores Mario Roberto 

Chim Figueiredo (PPG AQ), Ana Luiza Muccillo Baisch (PPG CS), Humberto Calloni (PPG EA), João 

Sarkis Yunes (PPG OFQG), Paula Henning (PPG EC), Luiz Alberto O. Rocha (PPG MC), Mauro Nicola 

Póvoas (PPG Letras), Luis Fernando Marins (PPG CF:FAC), Ednei Gilberto Primel (PPG QTA), Jose 

Antonio Scotti Fontoura PPG EO), Wilson Danilo Lunardi Filho (PPG Enf), Luiz Eduardo Maia Nery 

(PROPESP), Elton Pinto Colares (SUPPOSG) e o representante discente Leonardo Contreiras (APG). O 

primeiro assunto foi a discussão sobre a utilização PROAP-2009. O Prof. Elton informou que no dia 

14/09/2009 a CAPES enviou um Termo de Compromisso que não permite que a FURG transfira o recurso 

para a FAURG. Com isto este assunto foi transferido para a próxima reunião para que o Mozart estudasse 

uma nova maneira de usar o recurso em janeiro e fevereiro de 2010 para viagens e diárias. Ainda informou 

que os pedidos de compras e serviço terceiro deverão ser feitos conforme cronograma de 2009. O 

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

informou que o Programa solicita a criação de duas disciplinas como segue: 1- Seminários da Agricultura 

Familiar com 2 créditos, lotada no ICHI e avaliação 2; 2- Políticas Públicas, Agricultura e Movimentos 

Sociais com 2 créditos, lotação ICHI e avaliação 2. O Prof. Elton informou que o processo continha todas 

as documentações necessárias para a criação das disciplinas. Após os comentários e sugestões a proposta 

foi aprovada por unanimidade. O terceiro assunto foi a alteração curricular do Programa de Pós-

Graduação em Educação Ambiental. O Prof. Humberto Calloni informou da necessidade de criação das 

disciplinas: 1- As três ecologias de Félix Guattari I com 3 créditos, lotada no ICHI e avaliação 2; 2- As 

três ecologias de Félix Guattari II com 3 créditos, lotada no ICHI e avaliação 2. O Prof. Elton informou 

que o processo continha todas as documentações necessárias para a criação das disciplinas. Após os 

comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. O quarto assunto foi a alteração 

curricular do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional. O Prof. Luiz Rocha informou 

da necessidade da criação das disciplinas: 1- Simulação Social: Teoria e Aplicações com 2 créditos, lotada 

no Centro de Ciências Computacionais e avaliação 2; 2- Aprendizado de Máquinas Aplicado à 

Bioinformática com 3 créditos, lotada Centro de Ciências Computacionais e avaliação 2. Após os 

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

comentou das restrições que os programas com avaliação 3 da CAPES da região sul tem em receber bolsas 

de mestrado no CNPq e solicitou que a PROPESP atuasse politicamente para reverter isto. O Prof. Luiz 

Nery explicou que esta discussão é feita no FOPROP e que ainda não se tem um consenso sobre este 

assunto. O mesmo ocorrendo na CAPES e CNPq. Mas sugeriu que, mesmo tendo esta restrição nos 

editais, que os programas devem fazer o pedido de bolsas. O Prof. Elton pôs em discussão a alteração 

regimento dos Programas de Pós-Graduação da FURG. Informou que esta alteração se deve ao novo 

regimento da FURG. Foram discutidos todos os artigos e foram feitas sugestões de alteração em 11 artigos 

e a criação de dois novos artigos. Após discussão o Prof. Elton informou que as alterações seriam feitas e 

enviadas novamente para os coordenadores para análise e correção. Após o recebimento dessas novas 

sugestões de alteração será feita uma nova reunião para aprovação do novo regimento, o que teve a 

concordância unânime dos presentes. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e 

trinta minutos, e eu lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim Elton Pinto 

Colares. 
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