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Ata nº 01 do COLASE - FURG (fevereiro de 2006) 

 
As  nove horas do dia nove de fevereiro  de dois mil e seis, reuniram-se na sala de reuniões 
da PROPESP, FURG os seguintes professores: Francisco das Neves Alves (coordenador do 
Programa de Pós-graduação em Sociedade Política e Cultura); Luiz Felipe Alcântara 
Hecktheuer (coordenador substituto do Programa Pós-graduação em Educação Física 
Escolar), Carlos James Scaini (coordenador do Programa de Pós-graduação Agentes 
Infecto-Parasitários de interesse humano), Marilei Resmini Granthan (coordenadora do 
Programa de Pós-graduação em Lingüística); Suzi Samá Pinto (coordenadora do Programa 
de Pós-graduação Matemática – Especialização para professores do Ensino Fundamental e 
Médio), Rogério Piva da Silva (coordenador do Programa de Pós-graduação em Comércio 
Exterior e Gestão Portuária); Roni de Azevedo e Souza (coordenador do Programa de Pós-
graduação Gestão Empresarial) e Eliana Badiale Furlong (superintendente de Pós-
graduação). Iniciando a reunião foi lida e aprovada a ata número cinco de dois mil e cinco. 
A professora Eliana apresentou aos presentes a coordenadora do novo programa de 
Lingüística. O segundo assunto foi a exposição da superintendente das ações adotadas 
para implementação do regimento geral do COLASE que neste ponto de sua aprovação 
precisava realizar o previsto no artigo treze, letra g; ou seja elaboração de relatórios anuais 
do curso. Foram esclarecidos os tópicos que seriam interessantes de serem observados 
durante a elaboração do relatório em função de uma série de ações que poderiam ser 
realizadas para melhorar a infra-estrutura dos programas de especialização. O terceiro 
assunto foi a continuidade do tema regimento, neste caso referente a organização de curso 
dos programas que ainda não o fizeram para que se efetivassem o cargos de coordenadores 
através de portarias específicas. Dentro deste tema foi solicitado a todos que escolhessem 
um representante discente para suas comissões e enviassem a informação à SUPPOSG. A 
profa. Eliana lembrou que o comitê possui um representante discente nomeado pela 
Associação de Pós-Graduação mas que este não tem participado das reuniões o que 
poderia ser compreensível pelo fato de não se tratar de um aluno de programa de stricto 
sensu. Durante as discussões ficou combinado que no retorno as aulas os representantes de 
cada comissão seriam indicados e a SUPPOSG se encarregaria de promover uma reunião 
com todos para encontrarem uma forma de elegerem um discente para participar como 
representante no COLASE. O quarto assunto foram as matrículas de 2006 iniciando-se o 
tema pelo esclarecimento da importância de que os coordenadores informassem à Divisão 
de Apoio aos Programas de Pós-graduação (DAPG) os alunos de turmas anteriores que 
mantém vinculo com o curso e qual a forma de manterem o vínculo, quais os quesitos já 
concluídos ou não. Ficou acertado que todos fariam o encaminhamento conforme o 
sugerido. Também ficou combinado que a DAPG elaboraria um formulário próprio para estes 
informes para facilitar a troca de informações. Em assuntos gerais novamente foram 
comentados pontos do regimento geral, em especial o artigo vinte referente a avaliação. 
Como consenso foi recomendado que os cursos elaborassem seus regimentos ou normas 
internas de funcionamento especificando este aspecto, sempre mediante a observação das 
normas recomendadas pelo MEC como mínimo para aprovação  e obtenção de título. Nada 
mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às dez horas. 


