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Ata nº 02 do COLASE - FURG (agosto de 2009) 
Às quatorze horas do dia quatorze de agosto de dois mil e nove, reuniram-

se na sala de reunião da PROPLAD, FURG os seguintes professores: Roseli 

Aparecida da Silva Nery (Curso de Pós-Graduação em Artes Visuais); 

Luciani Salcedo de Oliveira Malater (Curso de Pós-Graduação em Linguagem, 

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

Bittencourt Dolci (Curso de Pós-Graduação em Mídias na Educação); Fabiana 

Aguiar dos Anjos Gatti (Curso de Pós-Graduação Agentes Programa de Pós-

Graduação Infecto-Parasitários de Interesse Humano); Francisco das Neves 

Alves (Curso de Pós-Graduação em Rio Grande do Sul: Sociedade, Política e 

Cultura); Sheyla Costa Rodrigues (Curso de Pós-Graduação em Tecnologia da 

Informação e Comunicação na Educação); Adriana Elisa Ladeira Pereira 

(Curso de Pós-Graduação em Matemática: Formação de Professores) e Elton 

Pinto Colares (superintendente de Pós-graduação). Iniciando a reunião, o 

professor Elton solicitou aos presentes licença para a participação, na 

reunião, do Prof. Fernando Amarante Silva e Ubiratã Soares Jacobi para 

relatar o conteúdo das propostas de dois novos Cursos de Pós-Graduação, a 

qual foi aprovada. O primeiro assunto foi a apreciação da criação do 

curso de especialização em Abordagem Multidisciplinar em Dependência 

Química. A exposição dos objetivos, público alvo, quadro de disciplinas, 

docentes responsáveis e orçamento do projeto foram expostos pelo Prof. 

Fernando. O Prof. Elton informou que no processo faltam algumas Atas das 

unidades envolvidas e sugeriu que o projeto do curso fosse aprovado na 

dependência da entrega das Atas. Após os esclarecimentos, a proposta foi 

aprovada por unanimidade. O segundo assunto foi a apreciação da criação 

do curso de especialização em Diversidade Vegetal. A exposição dos 

objetivos, público alvo, quadro de disciplinas, docentes responsáveis e 

orçamento do projeto foram expostos pelo Prof. Ubiratã. O Prof. Elton 

informou que no processo faltam algumas Atas das unidades envolvidas e 

sugeriu que o projeto do curso fosse aprovado na dependência da entrega 

das Atas. Após os esclarecimentos, a proposta foi aprovada por 

unanimidade. O terceiro assunto foi a alteração curricular do curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Lingüística e Ensino de Língua Portuguesa. O 

Prof. Elton informou que a coordenação do curso pede a criação da 

disciplina Introdução aos Estudos do Discurso e da disciplina Leituras 

Orientadas com carga horária de 60 h, 4 créditos, lotada no Instituto de 

Letras e artes e sistema de avaliação 2. Solicita ainda a redução da 

carga horária da disciplina Oficina de Ensino de Gramática (Cod. 06042P) 

e a extinção da disciplina Discurso, Leitura e Produção Textual (Cod. 

06040P). Após os esclarecimentos, as alterações foram aprovadas por 

unanimidade. O quarto assunto foi a alteração curricular do curso de Pós-

Graduação em Rio Grande do Sul: Sociedade, Política e Cultura. O Prof. 

Francisco informou que após análise pelo corpo docente do curso se viu a 

necessidade de alterar a estrutura curricular do curso, são elas: 1- 

alteração da denominação do curso de “Rio Grande do Sul: Sociedade, 

Política e Cultura” para “História do Rio Grande do Sul”; 2- diminuição 

da carga horária do curso de 555 horas (37 créditos) para 510 horas 

(34créditos); 3- Criação de disciplinas: a- História Política do Rio 

Grande do Sul I com 30 horas, 2 créditos, lotada no ICHI; b- História 

Política do Rio Grande do Sul II com 30 horas, 2 créditos, lotada no 



ICHI; c- História Social do Rio Grande do Sul II com 30 horas, 2 

créditos, lotada no ICHI; d- História Social do Rio Grande do Sul I com 

30 horas, 2 créditos, lotada no ICHI; e- História e Intelectualidade no 

Rio Grande do Sul com 30 horas, 2 créditos, lotada no ICHI; f- História e 

Historiografia missioneira do Rio Grande do Sul com 30 horas, 2 créditos, 

lotada no ICHI; g- Metodologia do Ensino e da Pesquisa em História do Rio 

Grande do Sul I com 30 horas, 2 créditos, lotada no ICHI; h- História e 

cultura do Rio Grande do Sul com 30 horas, 2 créditos, lotada no ICHI; 4- 

extinção das disciplinas 06012P, 09048P, 10006P, 10023P, 10024P, 10025P, 

10026P, 10027P, 10033P, 10035P. O Prof. Elton informou que como as 

alterações no Projeto Político-Pedagógico do curso foram substanciais, 

este deve passar pelo plenário do COEPEA e sugere que seja feito um novo 

curso com a extinção do curso antigo. Após os esclarecimentos, as 

alterações foram aprovadas por unanimidade. O quito assunto foi sobre o 

novo sistema da FURG de inserção de notas. O Prof. Elton informou que os 

docentes já podem inserir as notas de suas disciplinas no sistema e que 

as notas das disciplinas de docentes que não são da FURG ou disciplina 

ligada a coordenação do curso deve ser inserida pelo coordenador ou por 

alguma pessoa indicada por ele. Também informou que as matrículas do 

segundo semestre de 2009 serão feitas pela SUPPOSG mas a partir dessa as 

matrículas serão feitas pela coordenação do curso. O sexto assunto foi 

sobre o recurso para financiamento dos cursos de especialização. O Prof. 

Elton informou que os cursos que não tem financiamento ou não cobram 

matrícula podem solicitar a PROPESP compra de material de consumo e 

serviço terceiro. Os coordenadores devem enviar a PROPESP pedido 

detalhado até o dia 28 de agosto. O sétimo assunto foi a análise do novo 

regimento do COLASE. O Prof. Elton informou que o ultimo regimento 

aprovado pelo COLASE sofreu algumas modificações devido aos novos 

estatuto e regimento da FURG. O regimento foi discutido e foi sugerido 

mudanças nos artigos 4°, 13, 14, 15 e criação do artigo 21. Foi sugerido 

que o Prof. Elton fizesse as alterações e após enviasse para os 

coordenadores para a aprovação final. O Prof. Elton solicitou a Profa. 

Sheyla a revisão dos artigos 14 e 15 e a criação do artigo 21 por se 

tratar de assunto referente ao ensino a distância. Nada mais havendo a 

tratar a reunião encerrou-se às 17 horas que após lida e aprovada vai 

assinada por mim Elton Pinto Colares.    


