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Ata nº 01 do COLASE - FURG (Fevereiro de 2013) 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiroo de dois mil e treze, às nove horas, 

reuniram-se na Sala 1106 – Pavilhão 1 Campus Carreiros reuniram-se os seguintes 

membros convocados da Comissão de Pós Graduação Lato Sensu: Profa. Claudete Abreu, 

Profa. Marlen Batista de Martino, Profa. Adriana Pereira, Prof. Claudinei Terra 

Brandão,  Prof. Gustavo Teixeira,  Prof. Antônio D. Brasil, Prof. Ricardo Nagel 

Rodrigues, Profa. Adriana K Senna, Profa. Maria do Carmo Galiazzi, Profa. Andréa 

Von Groll, Profa. Adriane M. Netto de Oliveira, Prof. Heitor Vieira e Profa. 

Rosilene M. Clementin. 1° ASSUNTO: A profa. Rosilene Pediu autorização ao COLASE 

para a participação do Prof. André Longaray, que iria apresentar a proposta de 

criação do curso de Gestão Pública Municipal. Também solicitou a inversao de pauta, 

passando para segundo ponto de pauta a apresentação da proposta de criação do curso 

de Gestão Pública Municipal. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. 2° 

ASSUNTO: A Profa. Rosilene passou a palavra para o Prof. André fazer a apresentação 

da proposta do curso. O Prof. André fez uma explanação da origem da propostas, os 

objetivos, a justificativa para a criação do curso, bem como as disciplinas, o 

corpo docente associado e demais características do curso. Após a apresentação e 

questionamentos a Profa. Rosilene informou que faltava na proposta o parecer da 

Secretaria de Educação a Distancia e os currículos dos docentes envolvidos, itens 

que são obrigatórios pelo regimento geral dos cursos Lato-sensu. Como o Prof. André 

informou que a Profa. Suzana de Oliveira Malta estará se afastando para realização 

de Doutorado, solicitou que fosse encaminhada solicitação para que seu nome já 

fosse retirada do corpo docente e que se façam os demais ajustes necessários, para 

que a deliberação já saia com o corpo docente que efetivamente estará desenvolvendo 

as atividade no curso. O Prof. André ficou de providenciar e enviar a PROPESP. A 

Profa. Rosilene fez o seguinte encaminhamento: aprovação da criação do curso de 

Especialização de Gestão Pública Municipal – Modalidade EAD de acordo com o projeto 

apresentado, condicionado a entrega dos documentos que estão acima especificados. O 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 3° ASSUNTO: Alteração curricular no 

curso de especialização em Abordagem Multidisciplinar em Dependência Química. A 

profa. Adriane fez uma breve explanação das alterações solicitadas que são: 1) 

Excluir do corpo docente os seguinte membros: Ana Furlong Antochevis, Soledad Bech 

Gaivizzo e Guiomar Francisca Teixeira de Oliveira; 2) Incluir a Profa. Ceres Braga 

Arejano como docente da FURG; 3) Alterações de docentes e/ou lotação nas seguintes 

disciplinas: a) Farmacologia das Drogas Lícitas e Ilícitas – excluir Guiomar 

Francisca Teixeira de Oliveira e incluir o Prof. Fernando Amarante Silva; b) 



Psicologia do Adulto e do Idoso – incluir a Profa. Eli Sinnott Silva como 

coloboradora; c) Reforma Psiquiátrica – alterar a lotação para O ICHI, manter a 

Profa. Ceres Braga Arejano(responsável) e o Prof. Alisson Saggiomo 

Juliano(colaborador), excluir a profa. Ana Luiza Muccillo-Baisch; d) Legislação e 

Drogas – excluir a Profa. Guiomar Francisca Teixeira de Oliveira e incluir a Profa 

Ana Luiza Muccillo-Baisch; e) Modelos de Atenção a Saúde - alterar a lotação para O 

ICHI, excluir as profas. Ana Furlong Antochivis e Soledad B. Gaivizzo e incluir a 

Profa. Ceres Braga Arejano (responsável);f) Prática em prevenção e tratamento da 

dependência química – excluir a Profa. Guiomar Francisca Teixeira de Oliveira. Após 

a apresentação e discussão, a Profa Rosilene informou que na documentação esta 

faltando a ata do ICHI autorizando a participação da Profa Ceres bem como a troca 

de lotação de duas disciplinas. A Profa. Rosilene fez o seguinte encaminhamento: 

aprovação da alteração curricular no curso de Especialização Abordagem 

Multidisciplinar em Dependência Química, condicionada a entrega dos documentos que 

estão acima especificados. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. ASSUNTOS 

GERAIS: A Profa. Rosilene solicitou aos coordenadores que acompanhem de forma mais 

efetiva os docentes do curso, para que as notas finais das disciplinas sejam 

colocadas no sistema logo após o termino das mesmas, pois tem havia casos em que o 

curso solicita a emissão dos certificados, no entanto no momento da checagem das 

disciplinas observa-se que disciplinas que foram ministradas em semestres 

anteriores, as vezes ate dois semestres, ainda estão em aberto. Não havendo nenhuma 

inscrição e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dez horas e 

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

Maria Clementin. 

 

 

 

 

                                         Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 
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