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Ata nº 03 do COLASE - FURG (Novembro de 2013) 

 
Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniram-

se na Sala 6106 – Pavilhão 6 Campus Carreiros reuniram-se os seguintes membros 

convocados da Comissão de Pós Graduação Lato Sensu: Adriana Elisa L. Pereira, 

Claudia da Silva Cousin, Waldir T. Pinto, Antonio D. Brasil,  Luciana Canez, 

Claudete Abreu, Cleni Lopes,  Débora C. Machado, Douglas S. Silveira, Maria 

Cristina Soares, Marlen de Martino e Rosilene M. Clementin. 1° ASSUNTO: A Profa. 

Rosilene solicitou aos membros do Comitê a Inclusão de um ponto de pauta, 

correspondente a alteração curricular no curso de especialização para professores 

de matemática e, a autorização para a participação da Profa. Rosa M. Piccoli da 

Cunha e do Prof. José L. L. Azevedo como apresentadores do curso de geotecnologias 

no ensino. A solicitação foi aprovada por unanimidade.  2° ASSUNTO: Criação do 

Curso de Especialização em Geotecnologias na Educação. A Profa. Rosilene colocou 

aos presentes que o processo foi recebido na PROPESP que, após análise quanto a 

documentação, foi devolvido para a Profa. Rosa para adequação. As alterações e 

complementações solicitadas foram realizadas e o processo foi encaminhado a SEaD 

para que esta Secretaria desse o parecer quanto à adequação da proposta ao ensino 

da EaD. O parecer foi favorável, tendo apenas duas observações de alteração do 

texto do perfil do aluno e os pólos considerados para oferecimento. Estas 

considerações foram aceitas pela Profa. Rosa. Também informou que o processo de 

encaminhamento de novos cursos EaD foi alterado, pois a CAPES exige que para que um 

curso possa ser enviado para análise, deve estar aprovado em todas instancias da 

Universidade. A seguir a Profa. Rosa fez uma breve explanação dos objetivos do 

curso bem como de sua estrutura. Aberto para manifestações dos presentes a Profa. 

Cristina manifestou que a divulgação seja também direcionada para os gestores da 

saúde, que tem grande interesse em geotecnologia. Não havendo mais nenhuma 

inscrição, a Profa. Rosilene encaminhou para a aprovação da criação do curso de 

Especialização em Geotecnologias na Educação. Colocado em votação, o encaminhamento 

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

especialização párea Professores de Matemática. A profa. Rosilene informou aos 

presentes que a alteração curricular solicitada corresponde a exclusão da Prof. 

Edite Taufer da disciplina 01095P, assumindo as Profa. Adriana Elisa Ladeira 

Pereira e Marilia Dall’Asta, ambas já docentes do curso. A seguir a Profa. Rosilene 

abriu para discussão, não tendo nenhuma inscrição. A Profa. Rosilene encaminhou 



para aprovação da alteração curricular no curso de Especialização em Educação em 

Direitos Humanos. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: A 

Profa. Rosilene abriu para inscrição em assuntos gerais. Não havendo nenhuma 

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

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

Clementin. 
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