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Ata nº 01 do Comitê de Pós-graduação - FURG (janeiro de 2010) 
Aos quinze dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-se na Sala Ilhas – 

CIDEC-SUL Campus Carreiros os seguintes membros convocados do Comitê de Pós Graduação: Profa. Gilma S. 

Trindade, Prof. Mario Roberto C. Figueiredo, Prof. João Vieira, Profa. Paula C. Ribeiro, Profa. Edelti F. Albertoni, 

Prof. Luiz Alberto O. Rocha, Prof. Ednei G. Primel, Profa. Elisabeth B. Schmidt e Profa. Marlene T. Pelzer. A reunião 

teve também a presença do Pró Reitor de Pesquisa Prof. Danilo Giroldo e do Prof. Elton Pinto Colares, participação 

aprovada pelos membros do Comitê. 1° ASSUNTO: Alteração Curricular do Curso de Pós Graduação Educação em 

Ciências: química da Vida e Saúde: Profa. Paula fez uma breve explanação dos objetivos do curso e da necessidade da 

criação das disciplinas: 1- Seminário: Abordagens práticas utilizando vegetais inferiores como instrumento para o 

ensino de Ciências I com 4 créditos, lotada no ICB, com participação do Prof. Danilo Giroldo, 2- Seminário: 

Abordagens práticas utilizando vegetais inferiores como instrumento para o ensino de Ciências II com 4 créditos, lotada 

no ICB, 3- Seminário: Michel Foucault e as contribuições para o campo de Ciências I, com 4 créditos, lotada no IE, 4- 

Seminário: Michel Foucault e as contribuições para o campo de Ciências II, com 4 créditos, lotada no IE, 5- Estágio 

Docência, com 4 créditos, lotada no IE. 6- Seminário Educação em Ciências I, com 4 créditos IE. 7- Seminário 

Educação em Ciências II, com 4 créditos, lotadas no IE .  Após os comentários e sugestões as alterações foram 

aprovadas por unanimidade. 2° ASSUNTO: Alteração Curricular do Curso de Pós Graduação Modelagem 

Computacional: Prof. Luiz Alberto fez uma breve explanação dos objetivos do curso e da necessidade da criação das 

disciplinas: 1-Simulação Social: Teoria e Aplicações, com 2 créditos, lotada no Centro de Ciências Computacionais, 2- 

Aprendizado de Máquina Aplicado a Bioinformática. Com 3 créditos, lotada no Centro Ciências Computacionais.   3- 

Métodos Numéricos Aplicados, com 3 créditos, lotada no Centro de Ciências Computacionais. Após os comentários e 

sugestões as alterações foram aprovadas por unanimidade. 3° ASSUNTO: Alteração Curricular do Curso de Pós 

Graduação Física: A Profa. Rosilene fez a leitura da solicitação de criação da disciplina Tópicos Avançados em Física I, 

com 2 créditos, lotada no Instituto de Matemática, Estatística e Física.  Após os comentários e sugestões a alteração foi 

aprovada por unanimidade. 4° ASSUNTO: Alteração Curricular do Curso de Pós Graduação Biologia de Ambientes 

Aquáticos e Continentais: A Profa. Edelti Albertoni fez uma breve explanação dos objetivos do curso e da necessidade 

da criação da disciplina: 1- Biologia de Diatomáceas, com 4 créditos, lotada no Instituto de Ciências Biológicas. Após 

os comentários e sugestões a alteração foi aprovada por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: 1) A Profa. Paula pediu 

que seja solicitado ao ILA o oferecimento semestral de provas de proficiência em língua estrangeira . Uma única seleção 

está sendo insuficiente para a demanda que se apresenta na Universidade.  Questionou também a restrição no número de 

vagas oferecidas para a prova.  2) O Prof. Ednei pediu que seja solicitado que o Micro circule pela FURG durante o 

período de horário de verão. 3) O Prof. Danilo relatou sua participação no Seminário de Acesso e Permanência 

Indígena. Informou que foi procurado por um dos participantes do Seminário, solicitando informações de como é a 

política de ingresso na Pós Graduação. O participante informou que já possui um projeto para desenvolver na PG e 

também conta com uma bolsa de estudos da Agência FORD. O Prof. Danilo lembrou que isso é uma consequência 



natural da política de ingresso na Graduação e que as Coordenações dos Programas de Pós Graduação devem iniciar o 

processo de discussão para a inclusão desta demanda nos programas.  4) O Prof. Mário comentou da importância de 

lembrar a todos os Programas de Pós Graduação do envio de propostas para o Edital REUNI.  5) O Prof. Mário fez 

comentários em relação a lei de Estágios e, salientou a importância de os Programas buscarem a adequação a Lei. 6) A 

Profa. Rosilene lembrou a todos que a emissão de certidão de conclusão de curso deve ser realizada pela PROPESP. Os 

cursos devem solicitar a emissão do diploma, qualquer certidão será dada pela PROPESP. Para uniformizar as 

solicitações, será enviado a todas as coordenações o modelo para a Solicitação de Emissão de Diploma. Nada mais a 

tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e trinta minutos e eu lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai 

assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 
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