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Ata nº 04 do COLASE - FURG (agosto de 2006) 
 

As  oito horas e trinta minutos do dia quinze de agosto de dois mil e seis, reuniram-se na sala de 
reunião da PROPESP, FURG os seguintes professores: Artur Roberto de Oliveira Gibbon 
(representante da coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis); Berenice 
de Mattos Medina (coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação Física Escolar); 
Lulie Rosane Odeh Susin (coordenador substituta do Programa de Pós-graduação Agentes 
Infecto-Parasitários de interesse humano), Marilei R. Grantham (coordenadora  do Programa de 
Pós-graduação em Lingüística); Marlise Azevedo Bemvenuti (coordenadora do Programa em 
Ecologia Aquática Costeira); Romeu Selistre Sobrinho (coordenador do Programa Multiprofissional 
Saúde da Família); 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 a professora Eliana solicitou aos presentes  licença para inclusão 
na pauta do tema alteração do regimento do COLASE, discutido na reunião anterior, o que foi 
aprovado. O primeiro assunto foi a aprovação da ata número três de dois mil e seis após a 
correção da menção do artigo dezessete pela menção do sétimo artigo do Regimento. O segundo 
assunto foi a apreciação do processo de alteração de período de oferta do Programa de 
Especialização em Ecologia Aquática Costeira, que propõe ser ofertado no período letivo regular 
em função das dificuldades com a disponibilidade de infrestrutura no período de férias de verão. A 
professora Marlise salientou que não haverá alteração de conteúdo, sistema modular, carga 
horária ou responsável por disciplina. Os presentes aprovaram a alteração por unanimidade. O 
terceiro assunto foi a discussão de alteração dos artigos sexto e sétimo do regimento do 
COLASE. Estes artigos não estão refletindo o seu fim e ainda prevêm a necessidade de todas as 
alterações ou criação de programas serem apreciadas também no Comitê de Pós-graduação. Este 
tema já havia sido discutido pelo Comitê do Lato Sensu e também no Comitê de Pós-graduação e 
há consenso entre ambos que esta etapa não agiliza os trâmites de otimização de funcionamento 
dos programas. Além disso os temas desta ordem são sempre debatidos com profundidade no 
fórum específico para estas avaliações que é o próprio comitê. Após amplo debate foram 
aprovados os seguintes textos para os artigos sexto e sétimo do regimento geral do Comitê do 
Lato Sensu: “ Artigo 6º - Os projetos de criação de curso de Pós –graduação Lato Sensu serão 
propostos por um professor ou grupo de professores, analisados pelo COLASE e posteriormente 
encaminhados ao COEPE. Parágrafo único – Cabe aos departamentos a aprovação de 
participação do docente em um determinado curso, da oferta de disciplinas e do projeto do curso. 
Artigo 7º - As alterações no curso serão propostas por um professor ou grupo de professores, 
apreciados pela Comissão de Curso do Programa, analisados pelo COLASE e posteriormente 
encaminhado ao COEPE”. Por conseqüência o artigo nove também precisa ter alterado o seu texto 
final para “deverá ser aprovada pelo Comitê do Lato Sensu”Em assuntos gerais a professora 
Eliana lembrou aos presentes que o prazo final para a inscrição dos discentes no VIII Encontro de 
Pós-graduação encerra-se no dia 18 de agosto. Informou sobre o cronograma do evento, tipo de 
trabalhos a serem inscritos e a forma de apresentação. Outro assunto comentado foi a 
necessidade de se ir organizando um sistema de avaliação dos programas de Especialização. O 
professor Artur sugeriu a possibilidade de se promover uma reunião com a Comissão de Avaliação 
da FURG que já possui alguns instrumentos que poderiam servir  para auxiliar a elaboração de um 

sistema próprio  do Lato Sensu. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às dez horas. 


