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Ata nº 06 do COLASE - FURG (Novembro de 2010) 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dez, às nove horas, 

reuniram-se na Sala 410 – Pavilhão Campus Carreiros reuniram-se os seguintes 

membros convocados da Comissão de Pós Graduação Lato Sensu: Profa. Adriana Elisa L. 

Pereira, Profa. Rosely Diniz da S. Machado, Profa. Danúbia Bueno Espindola, Profa. 

Elaine Nogueira da Silva, Profa. Derocina A. Campos Sosa,  Profa. Guiomar F. 

Teixeira de Oliveira, Profa. Sonia Maria Hefler, Prof. Eduardo R. Secchi, Prof. 

Francisco das Neves Alves, Prof. Alessandro de Lima Bicho, Profa. Vera Mendonça 

Signori, Profa. Susana Silva, Profa. Rosilene M. Clementin, Profa. Cassiana de 

Freitas Paixão (convidada) e Prof. Fabiano Couto Correa da Silva (convidado). 1° 

ASSUNTO: A Profa. Rosilene abriu a reunião solicitando a retirada de ponto de 

pauta. Solicitou a retirada da apreciação da alteração curricular do Curso de pós-

graduação Lato Sensu em Aplicações para Web, devido o processo não haver chegado 

para análise prévia pela DIPOSG. Solicitou também a inversão de pontos de pauta, 

passando a análise do Curso de Ciência da Informação e a Reformulação curricular do 

Curso de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, como terceiro e quarto 

pontos de pauta, respectivamente, sendo os demais mantidos na ordem da convocação. 

Colocado em votação as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 2° ASSUNTO: 

Criação do curso de pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Sociologia no Ensino 

Médio. A Profa. Rosilene convidou a Profa. Cassiane de Freitas Paixão para fazer 

uma apresentação do curso com seus objetivos e particularidades. A Profa. Cassiane 

colocou que a proposta foi enviada a CAPES dentro da Chamada para adesão à oferta 

de cursos de especialização em ensino de filosofia no ensino médio, ensino de 

matemática no ensino médio, ensino de sociologia no ensino médio e ensino de 

ciências nas séries finais do ensino fundamental. A Profa. Cassiane explicou os 

objetivos, perfil, características do curso, bem como o processo seletivo. A Profa. 

Rosilene fez uma breve explanação da análise da documentação apresentada e apontou 

os seguintes problemas em relação a documentação apresentada: falta dos currículos 

Lattes dos docentes; falta do cronograma do curso; cópia digital da proposta; 

associação da disciplina com o docente responsável; inconsistência em relação ao 

certificado a ser expedido; bibliografia do Modulo I não estava elencada por 

disciplina. Informou que foi enviado e-mail para a Diretora do ICHI informando 

estas inconsistências e, solicitando que documentação complementar com as correções 

fosse encaminhada ao COLASE. A Profa. Cassiane entregou a documentação complementar 

durante esta reunião. A Profa. Rosilene passou a palavra para os demais membros 

para dúvidas e questionamentos. Após a discussão, o seguinte encaminhamento foi 



proposto a Comissão: aprovação da proposta de criação do curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em Ensino de Sociologia no Ensino Médio, condicionado a análise pela 

DISPOSG, dos documentos entregue e complementação no caso de solicitado. O 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 3° ASSUNTO: Criação do curso de pós-

graduação Lato Sensu em Ciência da Informação. A Profa. Rosilene convidou o Prof. 

Fabiano Couto Correa da Silva para fazer uma apresentação do curso com seus 

objetivos e particularidades. O Prof. Fabiano explicou os objetivos, perfil, 

características do curso, bem como o processo seletivo. Também informou que houve 

alteração em relação a um dos pólos de oferecimento do curso. Devido a problemas 

administrativos com a Prefeitura de Hulha Negra, este município deveria ser 

substituído pelo de Sapiranga na Proposta, bem como alteração da carga horária de 

disciplina de Alfabetização Digital, sob a responsabilidade do C3 e inclusão de 

nova disciplina de 15h para a complementação da carga horária. Assim solicitou a 

substituição da proposta inicialmente enviada. A Profa. Rosilene fez uma breve 

explanação da análise da documentação apresentada e apontou os seguintes problemas 

em relação a documentação apresentada: falta dos currículos Lattes dos docentes e 

cópia digital da proposta. Informou também que havia sido informada das alterações 

necessárias e havia solicitado que a proposta final fosse entregue na reunião do 

COLASE. O Prof. Fabiano fez a entrega da documentação solicitada. A Profa. Rosilene 

passou a palavra para os demais membros para dúvidas e questionamentos. Após a 

discussão, o seguinte encaminhamento foi proposto a Comissão: aprovação da proposta 

de criação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciência da Informação, 

condicionado a análise pela DISPOSG, dos documentos entregue e complementação no 

caso de solicitado. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 4° ASSUNTO: 

Reformulação curricular do Curso de Especialização em Tecnologia da Informação e 

Comunicação na Educação, retroativo ao segundo semestre de 2010. A Profa. Rosilene 

convidou a Profa. Danúbia a fazer uma explanação das alterações propostas para o 

curso. A Profa. Danúbia apresentou para os membros da COLASE as modificações que 

estão sendo propostas, em termos de correções de justificativa e objetivos, corpo 

docente, disciplinas e dos módulos do curso. A Profa. Rosilene passou a palavra 

para os demais membros para dúvidas e questionamentos. Após a discussão, a Profa. 

Rosilene solicitou a Profa. Danúbia que fosse enviado a DIPOSG um quadro das 

alterações solicitadas, para a melhor visualização das alterações. As alterações 

solicitadas são as seguintes: 1) exclusão da disciplinas 03026P, 01062P, 09079P, 

01063P, 09080P, 01064P, 09081P, 21059P; 2) Criação das disciplinas: Afabetização 

Digital, com 4 crd, lotação C3, sob a responsabilidade das Profas. Adriano Velasco 

Werhli e Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura; Metodologias Educativas, com 

4 crd, lotação IE, sob a responsabilidade das Profas. Danúbia Bueno Espíndola, 

Joice Araújo Esperança e Márcia Santiago de Araújo; Projeto de ação na 

escola:comunicação e educação na WEB, com 4 crd, lotação C3, sob a responsabilidade 

das Profas. Berenice Vahl Vaniel, Maritza Costa Moraes e Diana Francisco Adamatti; 

Projeto de ação na escola: ambientes de aprendizagem, com 4 crd, lotação C3, sob a 



responsabilidade das Profas. Berenice Vahl Vaniel, Ana Carolina de Oliveira 

Salgueiro de Moura e Diana Francisco Adamatti; Tecnologias da informação e 

comunicação, identidade Profissional e saberes docentes, com 4 crd, lotação IE, sob 

a responsabilidade das Profas. Danúbia Bueno Espíndola, Joice Araújo Esperança; 

Pesquisa na Prática Pedagógica, com 4 crd, lotação IE, sob a responsabilidade dos 

Profs. Adriano Velasco Werhli, Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura, Danúbia 

Bueno Espíndola, Joice Araújo Esperança, Márcia Santiago de Araújo, Berenice Vahl 

Vaniel, Maritza Costa Moraes e Diana Francisco Adamatti; Trabalho de Conclusão de 

Curso, lotação C3, sob a responsabilidade dos Profs. Adriano Velasco Werhli, Ana 

Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura, Danúbia Bueno Espíndola, Joice Araújo 

Esperança, Márcia Santiago de Araújo, Berenice Vahl Vaniel, Maritza Costa Moraes e 

Diana Francisco Adamatti; 3)Alteração da Carga Horária de 360 horas + o Trabalho de 

Conclusão de Curso; 4) Aumento no número de vagas para 120 – Plataforma Freire e 

Demanda Social; 5) Exclusão do Pólo de Mostardas e Inclusão do Pólo de Hulha Negra; 

6) Exclusão dos Docentes: Débora Pereira Laurino: Elisabeth Brandão Schmidt, 

Guiomar Freitas Soares, Ivane Almeida Duvoisin, Ivete Martins Pinto, Paula Regina 

Costa Ribeiro, Rosa Maria Piccoli da Cunha, Sheyla Costa Rodrigues, Silvia da Silva 

Botelho; 7) Inclusão dos docentes: Adriano Velasco Werhli(C3), Ana Carolina de 

Oliveira Salgueiro de Moura(SEAD), Berenice Vahl Vaniel(IE), Danúbia Bueno 

Espíndola(C3), Diana Francisco Adamatti(C3), Joice Araújo Esperança(IE), Márcia 

Santiago de Araújo(IFRS), Maritza Costa Moraes(IE). A seguir, propôs o seguinte 

encaminhamento a Comissão: aprovação da proposta de alteração do curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Informação e Comunicação na Educação, condicionado a 

entrega na DISPOSG do quadro de alterações e cronograma do curso. O encaminhamento 

foi aprovado por unanimidade. 5° ASSUNTO: Alterações no Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Diversidade Vegetal. O Coordenador solicitou as seguintes alterações: 1) 

Desligamento do curso da Profa. Marli Bergesch, por motivo de aposentadoria; 

2)Cancelamento da disciplina Floração de Microalgas Marinhas, Cod 11094P, devido a 

saída da Profa. Marli Bergesch. 3) Alteração do responsável pela disciplina 

Morfologia aplicada a Taxonomia de vegetais superiores(15067P). O antigo 

responsável era o Prof. Ubiratã Soares Jacobi. A referida disciplina passa a ser de 

responsabilidade da Profa. Claudete Miranda de Abreu, lotada no ICB; 4) Alteração 

do responsável pela disciplina Bioestatística(01001P). A antiga responsável era a 

Profa. Ana Maria Azambuja Silva. A referida disciplina passa a ser de 

responsabilidade da Profa. Flávia Conde Kneip, lotada no IMEF; 5) Alteração de 

carga horária entre disciplinas. As disciplinas Biologia de Microalgas Continentais 

(15058P – 3 créditos) e Fitossociologia (15062P – 1 crédito) passam a ser ofertada 

com 02 créditos. 6) Inclusão da Profa. Claudete Miranda de Abreu como responsável 

da disciplina Biologia de Sementes Aplicada a Diversidade (15057P), juntamente a 

atual responsável Profa. Angélica Brod Rodo. 7) Ampliação dos créditos da 

disciplina Monografia II, de 1 crédito para 2C, lotação ICB a partir do segundo 

semestre de 2011. A Profa. Rosilene passou a palavra para os demais membros para 



dúvidas e questionamentos. Após a discussão, o seguinte encaminhamento foi proposto 

a Comissão: aprovação da proposta de alteração curricular do curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em Diversidade Vegetal, condicionado a entrega na DISPOSG, para anexação 

ao processo, da ata do ICB aprovando a alteração de créditos da disciplina de 

Monografia II. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 6° ASSUNTO: Alteração 

curricular no curso de Especialização Lato Sensu em Ecologia Aquática Costeira. A 

coordenadora solicitou a diminuição na carga horária da disciplina Gerenciamento 

Costeiro, (11116P), de 30h para 16h. A Profa. Rosilene colocou que em análise a 

proposta de alteração enviada pala coordenadora reduziria em 14h a Carga Horária 

aprovada para o funcionamento do Curso que é de 378h. Relatou ainda que a 

disciplina não é Gerenciamento Costeiro e sim Geologia Costeira, e que consta o 

nome errado também nas Atas do IO. O assunto foi debatido pelos presentes com a 

participação do representante do Curso e após, pelo exposto, a Profa. Rosilene 

encaminhou pela NÃO aprovação da alteração solicitada. O encaminhamento foi 

aprovado por unanimidade. 7° ASSUNTO: Alteração Curricular no curso de 

Especialização Lato Sensu em RS: Sociedade, Política e Cultura. A Coordenadora 

solicitou as seguintes alterações: 1) exclusão do PPP do curso das seguintes 

disciplinas: Fundamentos Políticos da Formação do sul-rio-grandense I; Fundamentos 

Políticos da Formação do sul-rio-grandense II; População e Sociedade no RS; Gênero 

e Narrativa; Leitura e Sociedade no RS; Metodologia do Ensino e da Pesquisa em 

Ciências Humanas e Discurso e Historiografia no RS. 2) Inclusão no PPP das 

seguintes disciplinas: Escrita do Trabalho Científico, com 45h/a, lotação ICHI, sob 

responsabilidade da Profa. Júlia Matos; História Social do RS, com 45h/a, lotação 

ICHI, sob responsabilidade da Profa. Adriana Kivanski de Senna; Poder e Política no 

RS, com 60h/a, lotação ICHI, sob responsabilidade das Profas. Júlia Matos e 

Derocina Alves Campos Sosa; História e Gênero, com 30h/a, lotação ICHI, sob 

responsabilidade da Profa. Adriana Kivanski de Senna; Metodologia do Ensino de 

Ciências Humanas, com 30h/a, lotação ICHI, sob responsabilidade das Profas. Adriana 

Kivanski de Senna e Derocina Alves Campos Sosa; História Cultural do RS, com 45h/a, 

lotação ICHI, sob responsabilidade dos Profs. Juarez Fuão e Jean Baptista. 3) 

Alteração da carga horária da disciplina Alfabetização Digital para 45h/a. A profa. 

Rosilene fez uma breve explanação da análise da documentação apresentada e apontou 

os seguintes problemas detectados em relação a documentação apresentada: falta dos 

currículos Lattes dos docentes e cópia digital da proposta; falta de indicação do 

docente responsável pela disciplina de História e Gênero; falta da ementa da 

disciplina História Social do RS; o cronograma do curso está desatualizado; A 

disciplina Leitura e Sociedade no RS foi excluída, no entanto na proposta, a Profa. 

Renata Braz continua no quadro de docentes como colaboradora na referida 

disciplina; a disciplina Form. Lit. sul-rio-grandense é apresentada duas vezes no 

quadro de disciplinas. A Profa. Rosilene passou a palavra para os demais membros 

para dúvidas e questionamentos. Após a discussão, o seguinte encaminhamento foi 

proposto a Comissão: aprovação da proposta de alteração curricular do curso de Pós-



Graduação Lato Sensu RS: Sociedade, Política e Cultura, condicionado a entrega na 

DISPOSG, para anexação ao processo, das correções dos problemas descritos acima. O 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 8° ASSUNTO: Discussão do Regimento 

Geral dos Cursos Lato Sensu. A Profa. Rosilene fez uma explanação dos pontos que 

haviam ficado para esclarecimentos desde a última discussão. Entre eles a questão 

relacionada à manutenção dos Cursos, tendo sugerido a extinção do Artigo 26. No 

entanto após discussão os membros pensam ser melhor manter o artigo com nova 

redação. A Profa. Rosilene também informou que durante análise do novo Regimento, 

observou que a Seção que tratava da Comissão geral havia sido excluída e, que era 

de seu entendimento que a mesma deveria ser novamente incorporada ao Regimento. 

Como não havia mais Quórum para a aprovação do Regimento, a Profa. Rosilene propôs 

o encerramento da reunião se comprometendo a enviar cópia do Regimento as 

Coordenações para uma última revisão e que a aprovação seria realizada na próxima 

reunião do COLASE.  Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e dez 

minutos, lavrada a ata que após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene Maria 

Clementin. 

 

 

 

 

                                         Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 

               Diretora de Pós-graduação 

 

 


