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Ata nº 05 do COLASE - FURG (dezembro de 2006) 

As  dez horas do dia catorze de dezembro de dois mil e seis, reuniram-se na sala de reunião da 
PROPESP, FURG os seguintes professores: Walter Nunes Oleiro (Programa de Pós-graduação 
em Ciências Contábeis); Berenice de Mattos Medina (Programa de Pós-graduação em Educação 
Física Escolar); Carlos James Scaini (Programa de Pós-graduação Agentes Infecto-Parasitários de 
Interesse Humano - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde), Marlise Azevedo 
Bemvenuti (coordenadora do Programa em Ecologia Aquática Costeira); Francisco das Neves 
Alves (Programa de Pós – graduação Rio Grande do Sul Política, Sociedade e Cultura); Marília 
Nunes Dall’Asta  e Eliana Badiale Furlong (superintendente de Pós-graduação). Iniciando a 
reunião a professora Eliana solicitou aos presentes  licença para inclusão na pauta da apreciação 
da criação de mais um programa de pós graduação o que foi aprovado. A coordenadora anunciou 
também a presença da professora Rosely Diniz da Silva Machado, uma das proponentes do novo 
programa. O primeiro assunto foi a aprovação da ata número quatro de dois mil e seis. O 
segundo assunto foi a apreciação do processo de alteração de estrutura curricular do programa 
de PG Agentes Infecto-parasitários de Interesse Humano. O professor Scaini explicou que as 
alterações consistiam em oferta de novas disciplinas, a extinção de outras e como conseqüência 
destas modificações ocorreriam alterações no quadro de discentes. A professora Eliana comentou 
o fato de que o programa também estaria ofertando disciplinas para os residentes do Programa de 
Residência Médica aproveitando a estrutura já existente.  Os presentes aprovaram as alteraçôes 
por unanimidade, com a sugestão da professora Marlise para que fosse incluído no processo um 
quadro resumindo as modificações. O terceiro assunto foi a discussão de alteração curricular do 
Programa de Pós – Graduação Rio Grande do Sul: sociedade, política e cultura. A alteração foi 
explicada pelo professor Francisco que justificou a extinção de uma disciplina e a criação de outra 
que acrescentava uma hora na carga horária total do curso. O assunto foi debatido e aprovado por 
unanimidade. O quarto assunto foi a criação do Programa de Pós – Graduação “Linguagem, 
Cultura e Educação: uma interface teórico – prática na escola”. A exposição dos objetivos, público 
alvo, quadro de disciplinas e docentes responsáveis e orçamento do projeto foram expostos pela 
professora Rosely. A professora Eliana comentou que havia observado a questão administrativa de 
atas, conteúdo do projeto, e encaminhamento e estavam todos os quesitos em acordo com o 
regimento do COLASE. O assunto foi amplamente discutido e aprovado por unanimidade. O 
quinto assunto foi o envio de relatório anual de atividade dos programas conforme prevê o 
regimento do COLASE. Foram informados quais os programas estão em dia com o envio de 
relatório do ano de dois mil e cinco e solicitado aos que não o fizeram que procurem regularizar a 
situação. A professora Eliana comentou que em reunião com o presidente da CAPES, durante o 
VIII Encontro de Pós-Graduação, foi comentada a possibilidade da CAPES passar a avaliar os 
programas de Lato Sensu e sendo assim seria importante irmos preparando as nossas estruturas 
para tal. Foi comentado pelos presentes que se houvesse avaliação poderia haver fomento. A 
superintendente informou que não seria este o único aspecto mas também o credenciamento e 
validação de diplomas portanto as estratégias deveriam ser organizadas. Entre elas poderia ser 
dado inicio a um sistema de discussão de avaliação dos programas internamente. Considerando 
que alguns já dispõe de formulários próprios foi proposto que estes fossem enviados a SUPPOSG 
que repassaria aos demais para estabelecimento de um processo de discussão no próximo ano. 
Finalizando a professora Eliana perguntou se a organização de uma tabela com os principais 
tópicos de relatório facilitaria a confecção do mesmo o que foi aceito pelos presentes. A SUPPOSG 
vai então providenciar a tabela. Em assuntos gerais foi comentado pela professora Marlise que 
seria interessante cadastrar a disciplina monografia num código diferente não vinculada a um único 
departamento ao que foi informado que isto já esta em funcionamento nos arquivos acadêmicos 
organizados pelo DAPG. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às onze horas e trinta 
minutos. 


