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Ata nº 01 do COLASE - FURG (Janeiro de 2014) 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às quatorze 

horas, reuniram-se na Sala 3103 – Pavilhão 3 Campus Carreiros reuniram-se os 

seguintes membros convocados da Comissão de Pós Graduação Lato Sensu: Cleni Lopes, 

Antonio D. Brasil, Gianne Z. Atallah, Claudete Abreu, Joice Maurell, Daniela 

Barros, Claudia Giongo, Claudia Paim, Débora Machado, Vanewssa Caporlingua, Meri 

Rosane da Silva, Adriana Elisa L. Pereira, Melissa O. Xavier, Waldir Terra Pinto, 

Heitor Vieira 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 em Educação Ambiental. A solicitação foi 

aprovada por unanimidade.  2° ASSUNTO: Alteração curricular no Curso de 

Especialização em Gestão Pública Municipal. A Profa. Rosilene informou que analisou 

o processo e verificou consta apenas o ad referendum do ICEAC e da EE  quanto a 

participação de docente. Solicitou que para o encaminhamento do processo ao COEPEA 

as Atas deve ser encaminhadas a PROPESP.A Profa. Rosilene abriu para discussão.Não 

havendo nenhuma inscrição, encaminhou para a aprovação a alteração curricular do 

curso de Especialização em Gestão Pública Municipal condicionada a complementação 

da documentação. Colocado em votação, o encaminhamento foi aprovado por 

unanimidade.  3° ASSUNTO: Alteração curricular no curso de especialização em 

Diversidade Vegetal. A Profa. Rosilene informou que analisou o processo e verificou 

que há várias correções a serem feitas. Deve-se verificar a exclusão e inclusão de 

disciplinas, pois não foi considerada a ultima alteração curricular ocorrida em 

2011. Os dados considerados foram de 2009 quando da criação. Também devem ser 

encaminhadas as ementas das disciplinas que estão sendo solicitadas a criação. 

Verificar se trabalho de monografia continua no QSL e o semestre do oferecimento da 

nova edição. Anexar CD das alterações solicitadas. A Profa. Rosilene abriu para 

discussão. Não havendo nenhuma inscrição, encaminhou para a aprovação a alteração 

curricular do curso de Especialização em Diversidade Vegetal condicionada a 

complementação da documentação. Colocado em votação, o encaminhamento foi aprovado 

por unanimidade. 4° ASSUNTO: Alteração curricular no curso de especialização em 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação – a distância. A Profa. 

Rosilene informou que já havia analisado o processo e que este havia sido devolvido 

para complementação. No entanto no retorno, houve a inclusão de uma docente externa 

a FURG, portanto deve-se anexar a liberação do empregador, bem como a concordância 



da docente em participar do curso. A Profa. Rosilene abriu para discussão. Não 

havendo nenhuma inscrição, encaminhou para a aprovação a alteração curricular do 

curso de Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação – à 

distância condicionada a complementação da documentação. Colocado em votação, o 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 5° ASSUNTO: Alteração curricular no 

curso de especialização em Educação Ambiental – à distância. A Profa. Rosilene 

informou que analisou a documentação e detectou a aprovação ad referedum da EQA e 

do IMEF quanto a troca de lotação de disciplinas. Não havendo mais nenhuma 

inscrição, a Profa. Rosilene encaminhou para a aprovação da alteração solicitada 

condicionada a complementação da documentação. Colocado em votação, 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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