
 

        

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

supposg@furg.br FURG 

Av. Itália, km 8 - RIO GRANDE /RS - 96201-900 - FONE (53) 32336816 – FAX (53) 3233 6822 

Ata nº 01 do COLASE - FURG (janeiro de 2010) 
Aos quinze dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, às treze horas e trinta 

minutos, reuniram-se na Sala Ilhas – CIDEC-Sul Campus Carreiros reuniram-se os 

seguintes membros convocados do Comitê de Pós Graduação Lato Sensu: Profa. Grasiela 

Lopes L. Pinho, Prof. Ubiratã Jacobi, Prof. Francisco N. Alves, Profa. Márcia S. 

Araujo, Profa. Adriana E. L. Pereira, Prof. Alexandre Machado, Prof. André das 

Neves Dameda, Profa. Ana Maria B. Martinez, Profa. Elisabeth B. Schmidt. A reunião 

teve também a presença do Pró Reitor de Pesquisa Prof. Danilo Giroldo e do Prof. 

Elton Pinto Colares, participação autorizada pelos membros do Comitê. 1° ASSUNTO: A 

Profa. Rosilene solicitou incluir na pauta da reunião ordinária a alteração 

Curricular do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Ecologia Aquática Costeira. A 

solicitação de inclusão foi aprovada por unanimidade. 2° ASSUNTO: Alteração 

Curricular do Curso de Pós Graduação Lato Sensu Especialização Ciências Contábeis: 

O Prof. André fez uma breve explanação dos objetivos do curso e da necessidade de 

alteração, exclusão ou inclusão de disciplinas no quadro do curso. Foram 

solicitadas as seguintes alterações: Controladoria mudança no docente responsável, 

Carlos Alberto Diehl; Seminário de Monografia, alteração na CH e do docente 

responsável, 45h, Débora Gomes Machado; eliminação da disciplina Estudos Dirigidos, 

60h, Criação da disciplina Contabilidade Internacional, 30h, docente responsável 

Diego de Oliveira Carlin; Criação da disciplina Métodos Quantitativos Aplicados a 

Contabilidade, 15h, docente responsável Flávio Tosi Feijó; Profa. Rosilene relatou 

que na solicitação enviada a Propesp existem alguns erros que deverão ser 

corrigidos pelo coordenador, a disciplina Contabilidade Internacional apresenta uma 

CH de 60h e para a disciplina Seminário de Monografia não foi solicitada a 

alteração do docente responsável. Considerando estas correções, as alterações foram 

aprovadas por unanimidade. 3° ASSUNTO: Alteração Curricular do Curso de Pós 

Graduação Lato Sensu Especialização Tecnologias da Informação e Comunicação na 

Educação – Modalidade à distância: A Profa. Márcia fez uma breve explanação dos 

objetivos do curso e da necessidade das alterações solicitadas, dede mudança nas 

disciplinas como, nome, ementas e docentes responsáveis, bem como alteração de 

lotação para o C3. Como as alterações não são pontuais, o Prof. Elton colocou a 

necessidade de que a Proposta do Curso passe novamente pelo COEPEA para 

deliberação. Após os esclarecimentos, a reapresentação da proposta de reformulação 

do curso, com a apresentação de documentação necessária a todas as alterações, foi 

aprovada por unanimidade. 4° ASSUNTO: Alteração do título do certificado do Curso 

de Pós Graduação Lato Sensu Especialização para Professores de Matemática – 



Modalidade à distância: A Profa. Adriana fez uma explanação do histórico da 

coordenação do curso e das discussões com os docentes quanto a adequação do título 

aos objetivos do curso. Solicitando assim a alteração do título de “Especialista em 

Matemática” para “Especialista em Ensino de Matemática”. O Prof. Elton lembrou que 

no certificado de Especialização não consta Título, mas sim o nome do Curso. No 

entanto deve-se verificar na Deliberação de criação do Curso se consta ou não a 

emissão do certificado com o Título: Especialista em Matemática. Se constar na 

deliberação deve ser solicitado ao COEPEA a retirada do Título na Deliberação. Se 

nada constar na deliberação, não há necessidade de alteração, pois o nome do curso 

está de acordo com a qualificação oferecida, ou seja, Especialização para 

Professores de Matemática. Os membros aprovaram por unanimidade os encaminhamentos 

acima citados. 5° ASSUNTO: Curricular do Curso de Pós Graduação Lato Sensu 

Especialização Ecologia Aquática e Costeira: A Profa. Grasiela fez uma breve 

explanação das alterações solicitadas e dos motivos das mesmas. Foram solicitadas 

as seguintes alterações: extinção da disciplina Tópicos Especiais Palestras; 

alteração de responsável da disciplina de Metodologia Científica; criação da 

disciplina Geologia Costeira, lotada no IO, com 30 h/aula; criação da disciplina de 

Paleontologia Aplicada nas Reconstruções Paleoecológicas e Paleoambientais, lotada 

no IO, com 16 h/aula; redução da carga horária da disciplina Fundamentos de 

Ecologia Aquática, lotada no IO, de 40 h/aula para 32 h/aula; alteração de 

responsável da disciplina de Ambientes Aquáticos; alteração de responsável e 

atualização no colegiado da disciplina de Vertebrados Aquáticos; inclusão do Prof. 

Erik Muxagata na disciplina de Ecologia do Zooplâncton Costeiro; alteração de 

responsável e atualização no colegiado da disciplina de Recursos Pesqueiros e 

Pesca. Quanto a disciplina de Recursos Pesqueiros e Pesca, deve-se manter o nome do 

Prof. Manuel Haimovici como docente responsável, quando da contratação de novos 

docentes, deve-se solicitar a alteração. Após esclarecimentos os membros aprovaram 

por unanimidade o encaminhamento acima, no entanto o prosseguimento do Processo 

fica condicionado ao envio da Ata de aprovação das alterações do Instituto de 

Oceanografia, em substituição ao “ad referendum”.  

ASSUNTOS GERAIS: 1) O Prof. Alexandre informou que quando se faz inscrição para 

cursos pela Plataforma Paulo Freire, não é aceito inscrição de Bacharéis apenas de 

Licenciados. Quando a inscrição é feita na diretamente na FURG, não existe esta 

limitação. No entanto, o orçamento para o curso é realizado pelo número de 

inscritos pela Plataforma.   2) O Prof. Danilo relatou sua participação no 

Seminário de Acesso e Permanência Indígena. Informou que foi procurado por um dos 

participantes do Seminário, solicitando informações de como é a política de 

ingresso na Pós Graduação. O participante informou que já possui um projeto para 

desenvolver na PG e também conta com uma bolsa de estudos da Agência FORD. Prof. 

Danilo lembrou que isso é uma conseqüência natural da política de ingresso na 

Graduação e que as Coordenações dos Programas de Pós Graduação devem iniciar o 

processo de discussão para a inclusão desta demanda nos programas.  3) Promimp: O 



Prof. Danilo informou que a FURG irá oferecer cursos de nível superior na área de 

Engenharia. Estes cursos apresentam ingresso por seleção unificada. A dúvida que 

surgiu foi em relação a que se deve observar quanto a constituição do corpo 

docente. Pela deliberação de 2005 da FURG, o corpo docente deverá ser constituído 

por professores especialistas, sendo que 50% devem ser de mestres e doutores. Já a 

Resolução do CNE de 2007, diz que corpo docente deverá ser constituído por 

professores especialistas ou de reconhecida capacidade técnico profissional. 4) A 

Profa. Rosilene lembrou a todos que a emissão de declaração de conclusão de curso 

deve ser realizada pela PROPESP. Os cursos devem solicitar a emissão do certificado 

qualquer declaração será dada pela PROPESP. Para uniformizar as solicitações, será 

enviado a todas as coordenações o modelo para a Solicitação de Emissão de 

Certificado. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião às quatorze horas e 

quarenta e nove minutos, que após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene 

Maria Clementin. 
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