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Ata nº 02 do Comitê de Pós-graduação - FURG (março de 2010) 
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dez, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se na Sala Lagoas – 

CIDEC-SUL Campus Carreiros os seguintes membros convocados do Comitê de Pós Graduação: Prof. Mario Roberto 

C. Figueiredo, Prof. Elton Pinto Colares, Prof. Luiz Alberto O. Rocha, Prof. Fábio Andrei Duarte, Profa. Jussara 

Mantelli, Prof. Luiz Antonio de Almeida Pinto, Prof. Humberto Calloni, Prof. Mauricio M. Mata, Prof. Wilson Danilo 

Lunardi Filho, Prof. Milton L. Asmus, Profa. Débora Pereira Laurino, Profa. Ana Luiza Muccillo Baisch e Profa.  

Rubelise da Cunha. 1° ASSUNTO: Criação de disciplinas para o Curso de Pós Graduação Educação em Geografia: A 

Profa. Jussara fez uma breve explanação dos objetivos do curso e da necessidade da criação das disciplinas: 1- 

Planejamento Territorial com 4 créditos, lotada no ICHI, de caráter Eletiva. 2- Diversidade Cultural e Atividade 

Pesqueira com 4 créditos, lotada no ICHI, de caráter Eletiva. A Profa. Ana Baisch questionou sobre a necessidade de 

reunião da CPG para aprovar solicitação de disciplinas ou pequenas alterações nos cursos de Pós Graduação e o nível de 

autonomia dos Programas de Pós Graduação para efetuarem alterações que considerem de interesse ao seu melhor 

funcionamento. O Prof. Pinto acredita que pequenas alterações que não modifiquem a estrutura e objetivos dos 

Programa poderiam ser aprovadas sem necessidade de convocação da CPG.  Após estas colocações, as solicitações do 

PPGGeo foram aprovadas por unanimidade. 2° ASSUNTO: Ampliação do número de créditos de disciplina do Curso 

de Pós Graduação Geografia: A Profa. Jussara fez uma breve explanação da necessidade da ampliação do número de 

créditos da disciplina Educação Popular em Bairros e Comunidades Tradicionais, de 03 para 04 créditos.  Após a 

explanação a solicitação foi aprovada por unanimidade. 3° ASSUNTO: Alteração Curricular no Curso de Mestrado em 

Ciências da Saúde. A Profa. Ana Baisch fez uma breve explanação da necessidade de criação das disciplinas: 1  - 

Intervenções não farmacológicas em Ciências da Saúde com 2 créditos, lotada no ICB com caráter Eletiva. 2 – Estudo 

Orientado II com 2 créditos, lotada no FaMed com caráter Obrigatória 3 – Estudo Orientado III com 2 créditos, lotada 

no FaMed com caráter Obrigatória. A Profa. Rosilene colocou que durante a análise do processo observou a falta de atas 

do ICB e da FaMed aprovando a criação das referidas disciplinas bem como a autorização das unidades de lotação de 

alguns docentes das disciplinas de Estudo Orientado II e III. A Profa. Ana Baisch questionou a necessidade destas 

solicitações terem que ser aprovadas pelas Unidades e não apenas pela Coordenação de Curso. O Prof. Mário colocou 

que as Unidades podem ter as Coordenação de Curso, mas que estas não são deliberativas, assim a necessidade de ser 

aprovado pela Unidade. Após esclarecimentos os membros aprovaram por unanimidade as alterações solicitadas pelo 

Programa, no entanto o prosseguimento do Processo fica condicionado ao envio das Atas de aprovação do Instituto de 

Ciências Biológicas, da FaMed e as demais unidades de lotação dos docentes envolvidos.  4° ASSUNTO: Criação de 

disciplina e mudança de regime de disciplinas para o Curso de Pós Graduação Educação em Educação Ambiental: O 

Prof. Calloni fez uma breve explanação da necessidade da criação da disciplina Sociologia e Dialética do Meio 

Ambiente, com 3 créditos, lotada no IE e, da mudança de regime das disciplina a seguir, de seu caráter Obrigatório para 

Eletivo: Filosofia, Economia e Antropologia da Educação Ambiental; Filosofia da Educação Ambiental; Fundamentos 

de Ecologia de Sistemas e Princípios da Educação Ambiental. Após os comentários e demais colocações as solicitações 

foram aprovadas por unanimidade. 5° ASSUNTO: Distribuição de bolsas com quota da Pró-Reitoria do Programa de 

Demanda Social da CAPES. A Profa. Rosilene informou o número de cotas de bolsas de Mestrado e Doutorado 

recebidas pela Pró-Reitoria para distribuição entre os Programas novos. Sugeriu que fosse adotado o mesmo critério de 

distribuição do ano de 2009, correspondendo a bolsas para cursos de Mestrado com até três anos de funcionamento e 

para cursos de Doutorado com até cinco anos de funcionamento. Assim, as 3 (três) cotas de bolsas de doutorado seriam 

distribuídas para os Programas de Pós Graduação em Enfermagem, Educação em Ciências e Aqüicultura.  Para as 8 

(oito) cotas de bolsas de mestrado, a Prof. Rosilene propôs que para o curso de Gerenciamento Costeiro, que está em 

seu primeiro ano de funcionamento, fosse concedida 2 (duas) cotas e para o curso de Educação em Ciências que está em 

seu terceiro ano 1 (uma) cota. As demais cotas, 5 (cinco), deveriam ser distribuídas por sorteio. Prof. Mario Chim e 

Maurício colocaram que se deveria fazer distribuição por demanda dos cursos. O Prof. Elton não concordou pois disse 

que esse critério nunca foi eficiente pelas características de  cada Programa e pela exigüidade de tempo para as 

indicações de bolsistas. O Prof. Wilson sugeriu solicitar a todos os programas que enviem as suas demandas e o número 

de alunos aptos a receber bolsas para que possam ser utilizados em análises futuras.  Após várias argumentações a 

proposição da Profa. Rosilene foi aceita para a realização da distribuição. As 5 (cinco) cotas de mestrado restantes 

foram assim sorteadas: 1 (uma) para o Programa de Oceanografia Química Física e Geológica, 1(uma)  para o Programa 

de Engenharia e Ciências de Alimentos, 1(uma)  para o Programa de Ciências da Saúde, 1(uma)  para o Programa de 



Química Tecnológica e Ambiental e 1(uma)  para o Programa de Aquicultura. A distribuição das cotas de bolsas da Pro 

Reitoria foi aprovada por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: 1) O Prof. Calloni manifestou sua preocupação com a 

demora na aprovação por parte da  Câmara do COEPEA de disciplinas do Programa de Educação Ambiental  aprovadas 

em reunião da CPG em 2009. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião às dez 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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