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Ata nº 3 do Comitê de Pós-graduação FURG (junho de 2010) 
 

No dia sete de junho de dois mil e dez às 8 horas e 30 minutos na sala Lagoas CIDEC-SUL, reuniram-se 

os seguintes membros do comitê de Pós-Graduação: professores João Paes Vieira Sobrinho (PPG OB), 

Luiz Antônio de Almeida Pinto (PG ECA), Ednei Gilberto Primel (PG QTA), Cleber Palma Silva (PG 

BAAC), Ana Luisa Muccillo-Baish (PPG CS), Humberto Calloni (PPG EA), Helena Heidtmann Vaghetti 

(PPG Enf), Jussara Mantelli (PPG GEO), Paula Regina Costa Ribeiro (PG EC), Antônio Carlos Mousquer 

(PPG Hist Lit), Rosilene Maria Clementin (SUPPOSG). O primeiro assunto foi a solicitação de inclusão 

na pauta a apresentação da proposta de doutorado do curso de Ciências da Saúde. Colocado em votação, 

foi aprovada por unanimidade. O segundo assunto foi a criação de disciplinas do Programa de Pós-

Graduação em Educação Ambiental. O Prof. Humberto fez uma breve explanação dos objetivos do 

programa e da solicitação das disciplinas. As disciplinas são: Diálogos em educação ambiental I (03 

créditos, lotação IE) e Diálogos em educação ambiental II (03 créditos, lotação IE). A Profa. Rosilene 

comentou que a documentação estava completa e após comentários a proposta foi aprovada por 

unanimidade. O terceiro assunto foi a criação de disciplina do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia. A disciplina solicitada foi Geografia Costeira (04 créditos, lotação ICHI). A Profa. Rosilene 

comentou que a documentação estava completa e não houve comentários. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. O quarto assunto foi a criação de disciplina do Programa de Pós-Graduação em 

Aquicultura. A disciplina solicitada foi Metodologia Científica na área da Aquicultura (03 créditos, 

lotação IO). A Profa. Rosilene comentou que a documentação estava completa e não houve comentários. 

A proposta foi aprovada por unanimidade. O quinto assunto foi a criação de disciplina do Programa de 

Pós-Graduação em Modelagem Computacional. As disciplinas solicitadas são: Tópicos Avançados em 

lógica Fuzzy e lógica Fuzzy intervalar (03 créditos, lotação C3), Sistemas discretos (04 créditos, lotação 

C3), Elementos de inteligência artificial (03 créditos, lotação C3), Transformadas integrais (03 créditos, 

lotação IMEF) e Matemática discreta (04 créditos, lotação IMEF). A Profa. Rosilene comentou que a 

documentação estava completa e não houve comentários. A proposta foi aprovada por unanimidade. O 

sexto assunto foi a apreciação da proposta de criação de curso de doutorado em Química, apresentada 

pelo Prof. Fábio. 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 sétimo assunto foi a apreciação da proposta de criação de curso de mestrado em 

Linguagem Cultura e Educação, apresentada pelas Profas. Luciane e Roseli. Estas expuseram 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 oitavo assunto foi a 

apreciação da proposta de criação de curso de mestrado em Educação, apresentada pelos Profs. Vitor e 

Silvana. Estes expuseram 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 nono assunto foi a apreciação da proposta de criação de curso de mestrado em 

Administração, apresentada pelos Profs. Guilherme e Christiane. Estes expuseram os aspectos que 

justificam a criação do curso, a área de concentração, as linhas de pesquisa e quadro de seqüência lógica. 
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Após os comentários e sugestões a proposta foi aprovada por unanimidade. O décimo assunto foi a 

apreciação da proposta de criação de curso de mestrado em Economia, apresentada pelos Profs. Flávio e 

Patricia. Estes expuseram 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 décimo primeiro 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. Assuntos Gerais: A Profa. Rosilene informou aos 

coordenadores que para o segundo semestre letivo  a oferta de disciplinas para pós-graduação será 

solicitada à Unidade Acadêmica de lotação da disciplina. Informou também que será enviada comunicação 

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

ata após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 
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