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Ata nº 05 do COLASE - FURG (Outubro de 2010) 
Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e dez, às nove horas, reuniram-se na 

Sala Ilhas – CIDEC-Sul Campus Carreiros reuniram-se os seguintes membros convocados 

do Comitê de Pós Graduação Lato Sensu: Profa. Franciane de Lima Coimbra, Profa. 

Márcia Santiago de Araujo, Profa. Adriana Elisa L. Pereira, Profa. Marisa Porto do 

Amaral,  Profa. Roseli A. da S. Nery, Prof. Fernando Amarante Silva, Prof. André 

das Neves Dameda, Prof. Carlos James Scaini, Prof. Glauber Gonçalves, Prof. Ubiratã 

Jacobi, Prof. Antônio Brasil (convidado), Prof. Jorge A. Almeida (convidado) e 

Prof. Waldir T. Pinto (convidado). O Prof. Danilo Giroldo abriu a reunião tecendo 

comentários sobre a reunião, que objetiva a análise e aprovação de três cursos lato 

sensu oferecidos no âmbito do Programa DE Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural (PROMINP) e, em virtude de compromissos do Prof. Waldir, 

solicitou a inversão da pauta, solicitando que a análise da criação do curso de 

especialização em Engenharia Naval ficasse como terceiro ponto de pauta, o que foi 

acatado pelo plenário. 1° ASSUNTO: Criação do curso de pós-graduação Lato Sensu em 

Engenharia de Planejamento. O Prof. Danilo convidou o Prof. Antônio Brasil para 

fazer uma apresentação do curso com seus objetivos e particularidades. O Prof 

Antônio Brasil contextualizou o curso como parte das demandas apresentadas à FURG 

pelo PROMINP. Destacou a importância do Programa para o país responder rapidamente 

à carência em mão de obra especializada para promover o crescimento esperado na 

área de petróleo e gás-natural. Explicou também os objetivos, perfil, 

características do curso, bem como o processo seletivo e o financiamento que ficam 

a cargo da coordenação geral do PROMINP em nível nacional. O Prof. Danilo fez uma 

breve explanação do histórico do processo de criação do curso, da análise da 

documentação apresentada e passou a palavra para os demais membros para dúvidas e 

questionamentos. Após breves manifestações de esclarecimento o projeto foi colocado 

para votação e aprovado por unanimidade. 2° ASSUNTO: Criação do curso de pós-

graduação Lato Sensu em Engenharia de Campo – Construção e Montagem. O Prof. Danilo 

convidou o Prof. Antônio Jorge Almeida para fazer uma apresentação do curso com 

seus objetivos e particularidades. O Prof. Jorge reforçou as considerações do Prof. 

Brasil e também contextualizou o curso como parte das demandas apresentadas à FURG 

pelo PROMINP. Reforçou a importância do Programa para o país responder rapidamente 

à carência em mão de obra especializada para promover o crescimento esperado na 

área de petróleo e gás-natural. Explicou também os objetivos, perfil, 

características do curso, bem como o processo seletivo e o financiamento que também 

ficam a cargo da coordenação geral do PROMINP em nível nacional. O Prof. Danilo fez 



uma breve explanação do histórico do processo de criação do curso, da análise da 

documentação apresentada e passou a palavra para os demais membros para dúvidas e 

questionamentos. Após breves manifestações de esclarecimento, o projeto foi 

colocado para votação e aprovado por unanimidade. 3° ASSUNTO: Criação do curso de 

pós-graduação Lato Sensu em Engenharia Naval – Construção e Montagem. O Prof. 

Danilo convidou o Prof. Waldir Pinto para fazer uma apresentação do curso com seus 

objetivos e particularidades. O Prof. Waldir reforçou as considerações feitas pelos 

dois outros expositores e também contextualizou o curso como parte das demandas 

apresentadas à FURG pelo PROMINP. Reforçou a importância do Programa para o país 

responder rapidamente à carência em mão de obra especializada para promover o 

crescimento esperado na área de petróleo e gás-natural. Ressaltou a especial 

carência em engenheiros navais no Brasil e a relevância deste Profissional nos dias 

de hoje, além da existência de um interesse antigo da FURG atuar na Engenharia 

Naval. Explicou também os objetivos, perfil, características do curso, bem como o 

processo seletivo e o financiamento que também ficam a cargo da coordenação geral 

do PROMINP em nível nacional. O Prof. Danilo fez uma breve explanação do histórico 

do processo de criação do curso, da análise da documentação apresentada e passou a 

palavra para os demais membros para dúvidas e questionamentos. A Profa. Márcia 

sugeriu que, considerando as alterações que estão sendo propostas no Regulamento 

dos Cursos Lato Sensu da FURG, a Monografia presente nos três cursos apresentadas 

fosse chamada de Trabalho de Conclusão de Curso, que é um termo mais amplo que 

inclui a possibilidade de realização de Monografia, o que foi acatado pelos três 

expositores. No mesmo sentido a Profa. Roseli e a Profa. Franciane manifestaram 

preocupação com a média de aprovação das disciplinas ser 6.0, quando no mesmo 

regulamento está sendo proposta uma padronização para 7.0. O Prof. Jorge explicou 

que a obtenção do diploma só será possível se a média ponderada pelo número de 

disciplinas e sua respectiva carga horária alcance a nota 7.0, contemplando a 

exigência regimental. Após breves manifestações de esclarecimento, o projeto foi 

colocado para votação e aprovado por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: O Prof. Fernando 

questionou se alterações pontuais no curso de especialização em Abordagem 

Multidisciplinar em Dependência Química deveriam ser lavadas ao COEPEA. O Prof. 

Danilo que não havia necessidade e que as mesmas fossem encaminhadas diretamente a 

SUPPOSG para manifestação. O Prof. Glauber manifestou a necessidade de Profundas 

alterações no curso de especialização em Gestão Ambiental em Municípios, além de 

uma grande preocupação com a possibilidade de reingresso aprovada pelo Consun há 

cerca de dois anos. O Prof. Danilo afirmou desconhecer a Resolução e comprometeu-se 

a investigar com mais detalhe o assunto. Nada mais a tratar, foi encerrada a 

reunião às dez horas e trinta minutos, lavrada a ata que após lida e aprovada vai 

assinada por mim Danilo Giroldo. 
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