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Ata nº 01 do COLASE - FURG (maio de 2009) 
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e dois de maio de dois mil e 

nove, reuniram-se na sala de reunião da PROPESP, FURG os seguintes 

professores: Romeu Selistre Sobrinho (Programa de Pós-graduação 

Multiprofissional em Saúde da Família); André das Neves Dameda (Programa 

de Pós-graduação em Ciências Contábeis); Fabiana Aguiar dos Anjos Gatti 

(Programa de Pós-graduação Agentes Infecto-Parasitários de Interesse 

Humano); Rosely D.S. Machado (Programa de Pós-graduação em Linguagem, 

Cultura e Educação: uma interface teórico – prática na escola); Rogério 

Piva da Silva (Programa de Pós-Graduação em Comércio Exterior e Gestão 

Portuária); Roseli Aparecida da Silva Nery (Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais); Alexandre Jesus da Silva Machado (Programa de Pós-

Graduação em Mídias na Educação e Elton Pinto Colares (superintendente de 

Pós-graduação). O primeiro assunto foi a alteração do corpo docente do 

curso de especialização Multiprofissional em Saúde da Família. O Prof. 

Romeu informou que se trata da substituição de docentes se deve ao fato 

da aposentadoria ou desligamento do curso de alguns docentes. Após os 

esclarecimentos a alteração foi aprovada por unanimidade. O segundo 

assunto foi a alteração curricular do curso de especialização em 

Aplicações para WEB. O Prof. Elton informou que o coordenador do curso 

não estava presente por estar fazendo parte de concurso público. O Prof. 

Elton passou a relatar a alteração curricular, informando que os docentes 

do curso verificaram a necessidade da criação da disciplina “Introdução a 

Programação para WEB” com 4 créditos sendo ministrada no primeiro modulo. 

Também foi solicitado o redimensionamento dos créditos das disciplinas do 

curso, já que foi detectado uma carga horária excessiva. Segue as 

disciplinas com os créditos reduzidos: 1- Internet e Sociedade – 

Acessibilidade de 4 créditos para 3 créditos; 2- Programação para Web de 

4 créditos para 3 créditos; 3- Banco de dados de 4 créditos para 3 

créditos; 4- Sistemas Multimídias de 4 créditos para 3 créditos; 5- 

Segurança. Com estas alterações o curso passa de 420 horas para 405 

horas.O Prof. Elton também informou que esta faltando no processo a ata 

do Centro de Ciências Computacionais aprovando a criação da disciplina e 

a alteração dos créditos da disciplina. Após os esclarecimentos as 

alterações foram aprovadas por unanimidade, condicionada a apresentação 

da ata do Centro de Ciências Computacionais. Em assuntos gerais: o Prof. 

Elton informou que para este ano, os cursos de especialização que não 

cobram matrícula terão recursos de R$ 30.000,00. O prof. Elton solicitou 

aos coordenadores informação sobre os cursos que não estão cobrando 

matrícula para poder fazer a divisão do recurso. O Prof. Alexandre 

informou que esteve em reunião na CAPES para discutir a nova forma do 

curso de Mídias na Educação e que este deve ficar com estrutura similar 

aos cursos de pós-graduação ofertados no sistema da Universidade Aberta 

do Brasil. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às 10 horas 

que após lida e aprovada vai assinada por mim Elton Pinto Colares.    


