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Ata nº 03 do COLASE - FURG (junho de 2006) 

 
Às  oito horas e trinta minutos do dia oito de junho  de dois mil e seis, reuniram-se na sala 
de reunião da PROPESP, FURG os seguintes professores: Marlise de Azevedo Benenuti 
(coordenadora do Programa de Pós-graduação Ecologia Aquática Costeira); Ivete Martins 
Pinto (coordenador do Programa de Pós-graduação Tecnologia, Informação e 
Comunicação na Educação), Marilei Resmini Grantham (coordenadora  do Programa de 
Pós-graduação em Lingüística); Marília Nunes Dall’ Asta (coordenadora do Programa de 
Pós-graduação Matemática – Especialização para professores do Ensino Fundamental e 
Médio), Walter Nunes Oleiro (coordenador substituto do Programa de Pós–graduação em 
Comércio Exterior e Gestão Portuária), Luiz Eduardo Maia Nery ( Pró-Reitor de Pesquisa 
e Pós-Graduação), Elton Pinto Colares  (superintendente de Pós-graduação), André 
Costa Noble (chefe da Divisão de apoio aos cursos de pós-graduação) e o convidado 
Alexandre Quintana (professor do Departamento de Ciências Econômicas e 
Administrativas e Contábeis. Justificaram a ausência: Jaqueline Sallete Dei Svaldi 
(coordenadora do Programa em Projetos Assistenciais de Enfermagem), Berenice de 
Mattos Medina (coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
Escolar), Francisco das Neves Alves (coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Rio Grande do Sul: Sociedade, Política e Cultura) . Iniciando a reunião o professor Luiz 
Eduardo mencionou que a professora Eliana Badiale Furlong está de Licença Saúde, e, o 
professor Elton Pinto Colares está no exercício da Superintendência de Pós-Graduação. 
A seguir foi lida e aprovada a ata número dois  de dois mil e seis. O segundo assunto foi 
alteração da estrutura curricular do Curso de Especialização em Tecnologia, Informação e 
Comunicação na Educação, conforme processo numero 23116.003811/2006-20, onde a 
professora Ivete, colocou aos presentes sua proposta.  A seguir a professora Marlise 
solicitou que fosse anexado ao processo uma tabela com dados de como está atualmente 
a estrutura do curso e quais modificações serão feitas, com finalidade de facilitar a 
análise.  A proposição foi aceita e a professora Ivete enviará a SUPPOSG o documento 
mencionado, e a proposta foi colocada em votação e aceita por unamidade. O terceiro 
assunto foi a apreciação do processo número 23116.003940/2006-72, da proposta de 
criação do Curso de Especialização em Ciências Contábeis que apresentada pelos 
professores Alexandre e Walter, onde justificaram a necessidade deste curso, em face 
pouca oferta e que no Brasil há atualmente, segundo Walter. A professora Ivete pergunta 
quantos são os docentes, no que o professor Alexandre esclareceu que são cinco da 
FURG e dois docentes externos. A professora Marlise sugere que seja alterado o 
cronograma acadêmico do curso, mencionando que as aulas ocorrerão nas sextas-feiras 
e sábados, no que foi acolhido pelo professor Alexandre. O professor Elton lembrou 
acerca documentação da liberação dos docentes externos, onde os professores 
Alexandre e Walter se comprometeram a enviar a SUPPOSG, estes documentos. Sobre 
este assunto houve um debate entre os membros, sobre a obrigatoriedade de docentes 
externos  40 horas de IES privadas terem que justificarem, sugerindo até uma mudança 
no regimento geral dos cursos Lato Sensu, no seu artigo 8º.   A proposta foi colocada em 



votação e aprovada por unamidade. Em assuntos gerais,  o professor Elton põe em 
discussão a alteração nos artigos 6º e 7º , referente a exigência para inscrição na seleção 
do programa de pós-graduação, além da competência deste COLASE em propor 
alterações nos programas de pós-graduação e enviá-los ao COEPE, sem passagem ao 
CPG. Foi proposto que a SUPPOSG, elabore as alterações e que estas sejam apreciadas 
na próxima reunião  do COLASE. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às 
dez horas e quarenta minutos.  
 
  


