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Ata nº 4 do Comitê de Pós-graduação FURG (junho de 2010) 
 

No dia vinte e dois de junho de dois mil e dez às 14 horas na sala ilhas CIDEC-SUL, reuniram-se os 

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

Cleber Palma Silva (PPG BAAC), Ednei Gilberto Primel (PPG QTA), Solismar Fraga Martins (PPG 

GEO), Helena Heidtmann Vaghetti (PPG Enf), Rubelise da Cunha (PPG Hist Lit), Carlos André V. 

Burkert (PPG ECA), Paula Regina Costa Ribeiro (PPG EC), Milton Asmus (PPG GC), Claudio M. 

Maekawa (PPG Fis), Nísia Kurusche (PPG MC), Mauricio M. Mata (PPG OFQG), Vinicius Menezes de 

Oliveira (SUPPESQ), Rosilene Maria Clementin (SUPPOSG). O primeiro assunto foi a solicitação de 

retirada do ponto de pauta correspondente a análise da proposta do curso de Mestrado em Engenharia 

Química. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade. O segundo assunto foi a apresentação da 

proposta da Pró-Reitoria para o edital CT-Infra 2010. O Prof. Danilo fez uma explanação sobre sua 

participação na Análise de Mérito das propostas CT-Infra 2009, realizada em maio no Rio de Janeiro. A 

seguir apresentou aos coordenadores a proposta da Pró-Reitoria, já apresentada ao Comitê Científico. Para 

a proposta CT-Infra 2010 foram feitas as seguintes colocações: 1) A proposta continua com caráter 

Institucional, projetos individuais ou de grupos específicos não serão considerados. 2) Deve-se observar a 

associação de grupos consolidados com grupos emergentes em áreas afins. 3) Deve-se ter articulação entre 

Proposta/Subprojetos e PPGs/Equipe. 4) Foi proposto como foco para discussão o “Desenvolvimento 

Sócio-econômico da metade sul do estado do Rio Grande do Sul”, levando a estratégias para o 

comprometimento da FURG com o Desenvolvimento Sócio-econômico da metade sul do estado do Rio 

Grande do Sul: Ênfase nos aspectos ambiental, tecnológico e humanístico/saúde. A FURG enviará 4 

subprojetos assim divididos: Subprojeto 1: IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ANÁLISES 

QUÍMICAS E BIOLÓGICAS NA FURG, o qual poderia envolver os grupos da Química, Oceanografia 

Biológica, Oceanografia Física Química e Geológica, Fisiologia, Biologia de Ambientes Continentais e 

Eng. De Alimentos. Subprojeto 2: MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COLETA DE 

DADOS AMBIENTAIS DA FURG, o qual poderia envolver os grupos da Oceanografia Biológica, 

Oceanografia Física Química e Geológica, Biologia de Ambientes Continentais, Geografia, Ger. Costeiro 

e Aqüicultura. Subprojeto 3: IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO TECNOLÓGICO NA FURG, o qual 

poderia envolver os grupos da Modelagem Computacional, Eng. Oceânica, Química, Física e Eng. De 

alimentos. Subprojeto 4: SAÚDE/HUMANIDADES, o qual poderia envolver os grupos da C. Saúde, 

Enfermagem, Fisiologia, Hist. Literatura, Ed. Ambiental, Ed. Ciências e Geografia. Foi proposto também 

um cronograma de atividades, para que se tenha a redação final dos sub-projetos até dezembro, sendo 

possível encaminhar até março, para aprovação no Conselho Universitário. Após a elucidação de algunas 

dúvidas, foi consenso entre os coordenadores que a formatação apresentada é muito boa, no entanto, 

acharam importante poder apresentar a proposta para os membros de seus cursos antes do fechamento dos 

grupos e sub-projetos. A Profa. Paula e Prof. Wilson, comentaram da dificuldade de enquadramento dos 

cursos da saúde e de humanas dentro do edital. A Profa. Paula sugeriu que se fizesse uma reunião com 

todos os docentes dos cursos envolvidos no sub-projeto 4, com a participação do Prof. Danilo, para que se 

pudesse definir um Tema, e a partir deste tema construir uma proposta para o sub-projeto. A sugestão foi 
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aceita e ficou acertada uma reunião para dia 07 de julho, onde serão convidados todos os interessados para 

a discussão e definição de um tema. Para o dia 13 de julho ficou agendada uma reunião da CPG, para o 

fechamento da proposta e definição dos grupos de trabalho. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 

encerrada as dezeseis horas e trinta minutos, e a ata após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene 

Maria Clementin. 
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