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Ata nº 03 do COLASE - FURG (julho de 2008) 
Às catorze horas do dia vinte e quatro de julho de dois mil e oito, reuniram-se na sala de 

reuniões da PROPESP, 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); Maria Alix Dionello 

(Programa de Pós-graduação Agentes Infecto-Parasitários de Interesse Humano); Anete 

Krummel Duarte (Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática Costeira); Marilei 

Resmini Grantham (Programa de Pós-graduação em Lingüística); Glauber Acunha 

Gonçalves (Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental em Municípios) e Elton 

Pinto Colares (Superintendente de Pós-graduação) e o representante discente Luciano de 

Mello Silva (APG). O primeiro assunto foi a aprovação das Competências da Comissão 

Geral de Pós-Graduação Lato Sensu. O Prof. Elton colocou o assunto em discussão. Após 

os esclarecimentos necessários a proposta foi aprovada por unanimidade. O segundo 

assunto foi a discussão do orçamento dos cursos Lato Sensu para 2008. O Prof. Elton 

informou que apenas 3 comissões de curso informaram as necessidades para 2008. Após 

discussão, o prazo para enviar a PROPESP as necessidades para 2008 ficou para o dia 08 

de agosto de 2008. Em assuntos gerais: O Prof. Elton solicitou aos coordenadores que 

estimulassem os discentes a participarem do X Encontro de Pós-Graduação, bem como da 

comissão organizadora. O representante discente solicitou aos coordenadores que 

estimulem seus estudantes a participarem da Associação de Pós-Graduação da FURG. 

Informou que no mês de agosto será realizada uma assembléia para a eleição da diretoria . 

Com esta eleição ele poderá registrar a Associação em cartório e com isto poder participar 

de editais como uma entidade. Ainda foi levantado a problemática da não cobrança de 

matrícula nos curso Lato Sensu. O Prof. Elton informou que com as informações das 

necessidades dos curso para 2009, poderá junto a PROPLAN definir o orçamento para 

2009. 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.    


