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Ata nº 02 do COLASE - FURG (junho de 2008) 
Às catorze horas do dia seis de junho de dois mil e oito, reuniram-se na sala de reunião da 

PROPLAN, FURG os seguintes professores: Romeu Selistre Sobrinho (Programa de Pós-

graduação em Multiprofissional em Saúde da Família); Walter Nunes Oleiro (Programa de 

Pós-graduação em Ciências Contábeis); Vera Mendonça Signorini (Programa de Pós-

graduação Agentes Infecto-Parasitários de Interesse Humano); Ivete Martins Pinto 

(Programa de Pós-graduação em Tecnologia, Informação e Comunicação na Educação); 

Rosely D.S. Machado (Programa de Pós-graduação em Linguagem, Cultura e Educação: 

uma interface teórico – prática na escola); Lúcio Souza Fasarella (Programa de Pós-

Graduação em Matemática); Glauber Acunha Gonçalves (Programa de Pós-Graduação em 

Gestão Ambiental em Municípios) e Elton Pinto Colares (superintendente de Pós-

graduação). Professor convidado: Alexandre Jesus da Silva Machado. Iniciando a reunião 

o professor Elton solicitou aos presentes licença para a participação, na reunião, do Prof. 

Alexandre Jesus da Silva Machado para relatar o conteúdo da proposta de um novo 

programa de Pós-Graduação, o que foi aprovada. O primeiro assunto foi a aprovação da 

ata número um de dois mil e oito. O Prof. Romeu informou que estava faltando o seu nome 

na relação de participantes da Ata 01/2008. Nada mais havendo, a ata foi aprovada. O 

segundo assunto foi a apreciação da implantação do curso de especialização à distância em 

Mídias na Educação. A exposição dos objetivos, público alvo, quadro de disciplinas e 

docentes responsáveis e orçamento do projeto foram expostos pelo professor Alexandre. O 

Prof. Elton informou que no processo está faltando as atas do Colégio Técnico Industrial e 

do Departamento de Matemática para a aprovação das disciplinas e participação dos 

docentes. O Prof. Alexandre ficou encarregado de entregar as atas para que seja dado 

prosseguimento ao processo. Após os esclarecimentos a proposta foi aprovada por 

unanimidade. Terceiro assunto foi a alteração curricular do curso de especialização em 

Educação Física Escolar. O Prof. Elton informou que se trata da exclusão de duas 

disciplinas que não foram excluídas na ultima reestruturação do curso. Após os 

esclarecimentos a alteração foi aprovada por unanimidade. O quarto assunto foi a 

alteração curricular do curso de especialização em Linguagem, Cultura e Educação. A 

Professora Rosely informou que por afastamento da Profa. Dulce Cassol Tagliani, será 

extinta a disciplina Avaliação escolar (código: 06047) e criada a disciplina Literatura 

Infanto-Juvenil. Esta será ministrada pela profa. Dra. Mitizi Gomes. A disciplina Prática em 

Trabalho Científico (código: 06046) ficará sob a responsabilidade das Profas. Rosely Diniz 

da Silva Machado e Mitizi Gomes. Informou ainda o desligamento do Prof. Raymundo da 

Costa Olioni. Após os esclarecimentos as alterações foram aprovadas por unanimidade. Em 

assuntos gerais: Reestruturação da Universidade, o Prof. Elton informou aos 

coordenadores que os cursos de especialização devem constar da estrutura das novas 

unidades. O Prof. Scaini enviou carta para a SUPPOSG se contrapondo ao artigo 24 do 

regimento que será enviado ao COEPE. O Prof. Elton sugere aos coordenadores que não 

concordarem com a redução na cobrança da taxa de matrícula, solicite a SUPPOSG sua 



participação na reunião do COEPE que tratará deste assunto para que possam externar suas 

preocupação sobre o assunto. O prof. Elton solicitou aos coordenadores que enviem até o 

final do mês de junho as necessidades de material de consumo da coordenação, para que a 

SUPPOSG possa distribuir a verba destinada aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 

Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às quinze horas e trinta minutos que após 

lida e aprovada vai assinada por mim Elton Pinto Colares.    


