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Ata nº 04 do COLASE - FURG (agosto de 2005) 

 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e cinco, reuniram-se na sala de reunião da 
PROPESP, FURG os seguintes professores: Berenice de Matos Medina (Coordenadora 
do Programa Pós-graduação em Educação Física Escolar), Carlos James Scaini 
(Coordenador do Programa de Pós-graduação em Agentes Infecto-Parasitários de 
Interesse Humano), Romeu Selistre Sobrinho (Coordenador do Programa de Pós-
graduação Multiprofissional Saúde da Família), Ivete Martins Pinto (Coordenadora do 
Programa de Pós-graduação em Matemática – Especialização para professores do 
Ensino Fundamental e Médio), Jacqueline Dei Svaldi (Coordenadora do Programa de 
Pós-graduação em Assistência de Enfermagem), Marlise Benvenuti (Coordenadora do 
Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática Costeira) e Rogério Piva da Silva 
(Coordenador do Programa de Pós-graduação em Comércio Exterior e Gestão Portuária) 
e Eliana Badiale Furlong (Superintendente de Pós-graduação). Iniciando a reunião, foi 
lida e aprovada a ata número três, com a observação que fosse colocado o nome 
completo do representante discente.  Após a leitura da ata a professora Eliana consultou 
aos presentes sobre a possibilidade de inclusão de um item na pauta, a apreciação das 
alterações no programa Ecologia Aquática Costeira para que o assunto pudesse ter o 
encaminhamento no período adequado para fazer parte da pauta do COEPE. A inclusão 
foi aprovada por unanimidade. O segundo assunto foi a apreciação da alteração de local 
da oferta do Programa de Pós-graduação Multidisciplinar Saúde da Família. Foi informado 
aos presentes que a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação havia recebido o convite 
para participar da abertura de uma turma do referido curso na cidade de São Lourenço. 
Consultado o coordenador, professor Romeu Selistre, sobre o assunto este informou que 
haveria o entendimento que tendo sido o programa aprovado para oferta em Bagé no ano 
anterior, haveria automaticamente a possibilidade de oferecer uma versão em 
atendimento ao pedido da prefeitura de São Lourenço. Entendia-se que deslocar o 
corpo docente para ministrar aulas na cidade atendendo a demanda da região do em 
torno, seria mais interessante e econômico. Na ocasião o professor Luiz Eduardo Maia 
Nery, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, solicitou ao professor coordenador o 
encaminhamento de processo solicitando a oferta do programa na cidade de São 
Lourenço, conforme as normas da deliberação do COEPE 001/2005. O processo foi 
instaurado, recebendo o número 23116.006943/2005-67 e encaminhado à SUPPOSG. A 
superintendente relatou que realizou a comparação entre o projeto atual e os anteriores e 
não constatou alterações em carga horária, disciplinas e outras características, mas 
observou a falta da ata do Departamento de Enfermagem concordando com a nova 
oferta. Comentou também que esta não seria exatamente a situação usual de oferta, mas 
considerando a repercussão positiva das outras séries para o desenvolvimento da região, 
a possibilidade de criar novos espaços para a instituição e o Programa do Ministério da 
Saúde incentivando estas ofertas, achava interessante que se providenciasse a 
normalização do programa nesta nova forma o mais breve possível. Foi solicitado que o 
professor Romeu explicasse melhor aos presentes o ocorrido. Este informou da 
necessidade das prefeituras implantarem o Programa Saúde da Família e que dentre as 



estratégias adotadas, está a necessidade de se capacitar profissionais da saúde antes da 
implantação do Programa. A professora Jacqueline perguntou ao professor Romeu sobre 
o curso oferecido em Bagé. Este informou que a oferta não teria sido concretizada, ao que 
a professora mencionou que ela teria sido contactada e teria ministrado aulas naquela 
cidade. Informou também que seu Departamento (Enfermagem) não teria conhecimento 
da não concretização da oferta em Bagé e também em São Lourenço. Sendo assim, ela 
não acreditava que o colegiado do Departamento de Enfermagem aprovasse a nova 
forma de oferta, pois alguns professores envolvidos teriam assumido outros 
compromissos e estabelecido novos cronogramas de atividade. Questionado o 
coordenador, sobre a situação, ele justificou que não teria entendimento sobre a 
necessidade de nova consulta uma vez que já teria sido aprovada a oferta em Bagé. 
Também alegou dificuldades no contato com o Departamento de Enfermagem que 
inclusive havia vetado a participação dos seus professores no Colegiado do Programa 
Multiprofissional Saúde da Família.  A professora Jacqueline sugere que a Instituição 
busque uma forma de acionar legalmente o grupo da Universidade de Bagé que esta 
ofertando o programa sem a parceria da FURG, pois considera o fato como uma 
apropriação indevida de tecnologia. Os presentes comentaram o assunto exaustivamente, 
mas foi encaminhado o consenso de que são assuntos distintos: a oferta em Bagé sem a 
parceria da FURG é um tema para outro tipo de discussão, uma vez que não havia sido 
encaminhado pelo coordenador nenhuma solicitação formal de providências. Outro 
assunto é aprovar ou não a oferta do curso em São Lourenço, considerando-se que se 
trata de uma alteração de local de oferta e nada mais.  Neste caso a problemática esta na 
falta da ata de aprovação pelo Departamento de Enfermagem.  A professora Marlise 
sugere que se informe ao Departamento mencionado sobre a necessidade da ida dos 
professores a São Lourenço, esclarecendo que as aulas serão nos finais de semana  não 
comprometendo o andamento das atividades do docente. Para dar seqüência ao assunto 
foram encaminhadas propostas pelos presentes ficando acordado que o professor Romeu 
vai consultar a coordenadora do programa que esta sendo ofertado em Bagé, e 
posteriormente encaminhará documentação formal ao COLASE, para ciência e/ou 
providências. Quanto ao curso em funcionamento em São Lourenço encaminharia a ata 
do Departamento em questão, que seria anexada ao processo posteriormente. A 
professora Eliana informou que dando seqüência ao previsto regimentalmente, o assunto 
seria apreciado no Comitê de Pós-graduação no dia seguinte, antes do encaminhamento 
para apreciação pelo COEPE. O assunto seguinte foi a apresentação das alterações do 
Programa em Ecologia Aquática Costeira, pela professora Marlise. As alterações 
consistiram em exclusão de disciplinas, criação de novas disciplinas e redistribuição de 
carga horária, mantendo a carga horária total inicial do programa. As alterações vieram 
acompanhadas das atas do colegiado do curso, ofícios dos departamentos envolvidos, 
ementas e conteúdos das novas disciplinas. A proposta foi aprovada por unanimidade 
pelos presentes. O quarto assunto foi a participação dos programas de Lato Sensu na IV 
Mostra Universitária, mais especificamente no VII Encontro de Pós-graduação. Foi 
esclarecido que os discentes poderiam inscrever seus projetos, conforme as normas já 
apresentadas na página do Evento, até nove de setembro. Os professores presentes 
manifestaram seu interesse em dispor de um espaço para a exposição de pôster de 
divulgação de seus cursos durante todo o período da Mostra. A professora Eliana 
informou que levaria tal demanda o Comitê Organizador e encaminharia as providências 
para tentar disponibilizar um espaço destacado para tal exposição. Em assuntos gerais, 
a professora Eliana lembrou aos presentes que alguns programas precisam providenciar 
a eleição de seus coordenadores, na presença de representante da Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação para que se concretize o estabelecido no regimento do 
COLASE. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às dez horas e cinqüenta 
minutos.  


