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Ata nº 01 do COLASE - FURG (maio de 2007) 
As oito horas e trinta minutos do dia onze de maio de dois mil e sete, 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); Marilei R. 
Grantham (coordenadora  do Programa de Pós-graduação em Lingüística); Rogério Piva da Silva 
(coordenador do Programa de Pós-graduação em Comércio Exterior e Gestão Portuária); Marília 
Nunes Dall’Asta (coordenadora do Programa de Pós-graduação Matemática – Especialização para 
professores do Ensino Fundamental e Médio); Roní de Azevedo e Souza (Coordenador do 
Programa de Pós-graduação em Gestão Empresarial); Rosely D.S. Machado (coordenadora  do 
Programa de Pós-graduação em Linguagem, Cultura e Educação: uma interface teórico – prática 
na escola); Débora Pereira Laurino (coordenadora  do Programa de Pós-graduação em 
Tecnologia, Informação e Comunicação na Educação) e Elton Pinto Colares (superintendente de 
Pós-graduação) e professoras convidadas Sheyla Costa Rodrigues e Ana Zeferina F. Maio. 
Iniciando a reunião o professor Elton solicitou aos presentes licença para a participação das 
coordenadoras dos projetos de novos programas de pós-graduação na reunião, o que foi aceito 
por todos. Primeiro assunto: Aprovação da ata número cinco de dois mil e seis, que foi aprovada 
por unanimidade. Segundo assunto: Criação do Programa de Pós–Graduação Lato Sensu “Artes 
Visuais”. A exposição dos objetivos, público alvo, quadro de disciplinas e docentes responsáveis e 
orçamento do projeto foram expostos pela professora Ana Zeferina. O professor Elton 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. Terceiro assunto: O professor Elton solicitou a professora 
Débora para explicar a metodologia dos cursos de especialização à distância. Após, a professora 
Débora expôs os objetivos, público alvo, quadro de disciplinas, docentes responsáveis e 
orçamento do projeto de criação do Programa de Pós–Graduação Lato Sensu à distância 
“Educação Ambiental”. O professor Elton verificou que havia a necessidade de acrescentar alguns 
documentos no processo de criação do programa, o que foi adicionado ao processo do projeto pelo 
coordenador. O assunto foi amplamente discutido e aprovado por unanimidade. Quarto assunto: 
A professora Sheyla expôs os objetivos, público alvo, quadro de disciplinas, docentes responsáveis 
e orçamento do projeto de criação do Programa de Pós–Graduação Lato Sensu à distância 
“Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação”. O professor Elton verificou que havia a 
necessidade de acrescentar alguns documentos no processo de criação do programa, o que foi 
adicionado ao processo do projeto pelos coordenadores. O assunto foi amplamente discutido e 
aprovado por unanimidade. Quinto assunto: A professora Debora expôs os objetivos, público 
alvo, quadro de disciplinas, docentes responsáveis e orçamento do projeto de criação do Programa 
de Pós–Graduação Lato Sensu à distância “Aplicação para WEB”. O professor Elton verificou que 
havia a necessidade de acrescentar alguns documentos no processo de criação do programa, o 
que foi adicionado ao processo do projeto pelos coordenadores. O assunto foi amplamente 
discutido e aprovado por unanimidade. Sexto assunto: Apreciação do processo de alteração de 
estrutura curricular do programa de pós-graduação Lato Sensu “Comércio Exterior e Gestão 
Portuária”. O professor Rogério explicou que as alterações consistiam em oferta de novas 
disciplinas, a extinção de outras e alteração de professores responsáveis por disciplinas. O 
assunto foi amplamente discutido e aprovado por unanimidade. Sétimo assunto: Apreciação do 
processo de alteração de estrutura curricular do programa de pós-graduação Lato Sensu 



“Lingüística e Ensino de Português”. A professora Marilei explicou que as alterações consistiam na 
alteração no tempo do curso que passará de dois anos para um ano e meio, com redistribuição das 
disciplinas no semestre e a inclusão da professora Dra. Dulce Cassol Tagliani no programa. O 
assunto foi amplamente discutido e aprovado por unanimidade. Assuntos gerais: O professor 
Elton informou dos problemas nas matrículas dos estudantes dos programas de pós-graduação 
Lato Sensu, sugerindo que o estudante tenha um tempo máximo de permanência no programa. 
Após ampla discussão foi sugerida a criação de uma comissão para analisar possíveis alterações 
na Deliberação nº 001/2005 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em 11 de fevereiro de 
2005, que Dispõe sobre o Regimento Geral para os Cursos de Pós-Graduação "Lato Sensu"  da 
FURG. A comissão foi composta pelo professor Elton, Professora. Marlise e Professora. Marilia.  O 
professor Elton informou que os relatório dos programas foram analisados pela professora Eliana e 
não apresentaram problemas. O professor Elton sugeriu a criação de uma comissão para a criação 
de parâmetros e normas para as próximas avaliações. Esta comissão ficou composta pelos 
professores Elton e Roní. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às dez horas e trinta 
minutos que após lida e aprovada vai assinada por mim.  
 
 
 
 

    


