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Ata nº 03 do COLASE - FURG (novembro de 2009) 
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte de novembro 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); Alexandre Jesus da Silva Machado (Curso de Pós-

Graduação em Mídias na Educação); Carlos James Scaini (Curso de Pós-

Graduação em Agentes Infecto-Parasitários de Interesse Humano); Márcia 

Santiago de Araujo (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); Fernando Amarante 

Silva (Curso de pós-graduação em Abordagem Multidisciplinar em 

Dependência Química); Marlise de Azevedo Benvenuti (Curso de Pós-

Graduação em Ecologia Aquática Costeira); Sonia Marisa Hefler (Curso de 

Pós-Graduação em Diversidade Vegetal); Luiz Eduardo Maia Nery (Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa) e Elton Pinto Colares 

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

Elton solicitou aos presentes licença para a participação, na reunião, 

dos (as) Professores (as) João Moreno Pomar, Silvana M.B. Sasso, Vanise 

dos Santos Gomes e Sheila Stolz da Silveira para relatar o conteúdo das 

propostas de três novos Cursos de Pós-Graduação, a qual foi aprovada. O 

primeiro assunto foi a apreciação da criação do curso de especialização 

em Educação em Direitos Humanos – modalidade à distância. A exposição dos 

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

orçamento do projeto foram expostos pela Profa. Sheila. Após os 

esclarecimentos, a proposta foi aprovada por unanimidade. O segundo 

assunto foi a apreciação da criação do curso de especialização em Direito 

Constitucional com ênfase nas garantias fundamentais. A exposição dos 

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

orçamento do projeto foram expostos pelo Prof. Pomar. Após os 

esclarecimentos, a proposta foi aprovada por unanimidade. O terceiro 

assunto foi a apreciação da criação do curso de especialização em 

Educação de Jovens e Adultos na Diversidade – modalidade à distância. A 

exposição dos objetivos, público alvo, quadro de disciplinas, docentes 

responsáveis e orçamento do projeto foram expostos pela Profa. Vanise. O 

Prof. Fernando sugeriu que fosse criada a disciplina "Drogas, noções de 

prevenção e tratamento". O Prof. Elton sugeriu que a inclusão da 

disciplina seja discutida pela futura coordenação do curso e caso 

aprovada seja incluída no curso somente em 2010. Após os esclarecimentos, 

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

curricular do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Linguagem, Cultura e 

Educação: uma interface teórico-prática na escola. A Profa. Luciani 

informou do interesse da coordenação do curso em criar a disciplina 

Escrita, Enunciação e Alfabetização, lotada no ILA, com 3 créditos e 

sistema de avaliação tipo 2. Após os esclarecimentos, a alteração foi 

aprovada por unanimidade. Em assuntos gerais o Prof. Elton informou que 

os coordenadores devem fazer as matrículas dos estudantes para que os 

mesmos fiquem amparados pelo seguro de vida e também para o preenchimento 

do sistema eletrônico de informações da FURG e do MEC. Nada mais havendo 

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

assinada por mim Elton Pinto Colares.    


