
 

        

MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE FEDERAL  DO  RIO GRANDE 

PRÓ-REITORIA  DE  PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

supposg@furg.br 

FURG 

Av. Itália, km 8 - RIO GRANDE /RS - 96201-900 - FONE (53) 32336817 – FAX (53) 3233 6822 

Ata nº 02 do COLASE - FURG (agosto de 2007) 
As nove horas do dia dezessete de agosto de dois mil e sete, reuniram-se na sala de reuniões da 
PROPLAN, FURG os seguintes professores: Rita Patta Rache (Programa de Pós-graduação em 
Artes Visuais), Carlos James Scaini (Programa de Pós-graduação Agentes Infecto-Parasitários de 
Interesse Humano), Marlise de Azevedo Bemvenuti (coordenadora do Programa de Pós-graduação 
em Ecologia Aquática Costeira); Marilei Resmini 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); Roní de Azevedo e Souza (coordenador do Programa 
de Pós-graduação em Gestão Empresarial); Rosely Diniz da Silva Machado (coordenadora  do 
Programa de Pós-graduação em Linguagem, Cultura e Educação: uma interface teórico – prática 
na escola); Sheyla Costa Rodrigues (coordenadora  do Programa de Pós-graduação em 
Tecnologia, Informação e Comunicação na Educação); Walter Nunes Oleiro (coordenador do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis); André Luis Castro de Freitas (Coordenador 
do Programa de Pós-graduação em Aplicações para WEB) e Elton Pinto Colares (superintendente 
de Pós-graduação). Primeiro assunto: Alteração da disciplina 07040P “Economia Aduaneira” do 
programa de pós-graduação em Comércio Exterior e Gestão Portuária da modalidade obrigatória 
para a modalidade optativa. O Prof. Rogério Piva explicou o motivo da mudança e após ampla 
discussão a alteração foi aprovada por unanimidade. Segundo assunto: Alteração de formatação 
do certificado de especialista. O Prof. Elton sugeriu que fosse retirada a unidade promotora do 
curso do texto do certificado e coloca-se a comissão de curso no cabeçalho. O assunto foi 
amplamente discutido e aprovado a alteração por unanimidade. Terceiro assunto: Reformulação 
do curso de especialização em Educação Física Escolar. O Prof. Elton expôs as alterações feitas 
pela Comissão de Curso na estrutura curricular onde ocorre criação de 12 novas disciplinas, 
extinção de oito disciplinas e criação de duas ênfases : 1- Educação física na educação infantil e 
nos anos iniciais do ensino fundamental e 2- Educação física nos anos finais do ensino 
fundamental e ensino médio. O assunto foi amplamente discutido e aprovado por unanimidade. 
Quarto assunto: Alteração do regimento geral dos cursos de pós-graduação Lato Sensu. O Prof. 
Elton informou que seria feita a discussão do regimento com as alterações sugeridas pelos 
coordenadores de curso. O Prof. Elton leu a deliberação e foram sugeridas novas alterações. Após 
ampla discussão, as alterações, em anexo, foram aprovadas por unanimidade. Quinto assunto: 
Cobrança de matrícula pelos cursos de pós-graduação. O Prof. Elton informou que está sendo 
cobrado pelo COEPE uma definição de um valor máximo para a cobrança de taxa de matrícula 
pelos cursos de especialização. Informou também que no Estado de São Paulo o TCU sugeriu que 
Universidades públicas não devem cobrar taxa de matrículas. O Prof. Rogério Piva relatou a 
importância da cobrança da taxa para o curso de Comércio Exterior e Gestão Portuária. O Prof. 
Roni salientou a importância da cobrança da taxa de matrícula para o bom andamento dos cursos 
de especialização, já que estes não têm nenhum financiamento. O Prof. Elton então sugeriu que 
fosse feita uma cobrança máxima de 2 salários mínimos nacionais. Esta sugestão não foi aceita. 
Os coordenadores sugeriram que a taxa deveria ficar em no máximo 10 salários mínimos que 
representa a maior taxa de matrícula cobrada pelos cursos em andamento. Após ampla discussão 
a taxa de matrícula de no máximo 10 salários mínimos nacionais foi aprovada. Nada mais havendo 
a tratar a reunião encerrou-se às onze horas e trinta minutos que após lida e aprovada vai 
assinada por mim Elton Pinto Colares. 
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