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Ata nº 02 do COLASE - FURG (Junho de 2014) 

 
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-

se na Sala 4115 – Pavilhão 4 Campus Carreiros reuniram-se os seguintes membros 

convocados da Comissão de Pós Graduação Lato Sensu: André Andrade Longaray, Andréia 

Von Groll, Cristiane Barros Marcos, Karen Melo da Silva, Maria do Carmo Galiazzi, 

Adriana K de Senna, Ana Paula Capuano da Cruz, Joice R. P. Maurell, Claudia Giongo, 

Vanessa Caporlingua, Adriana Elisa L. Pereira, Waldir Terra Pinto, Heitor Vieira, 

Gionara Tauchen e Rosilene M. Clementin. 1° ASSUNTO: A Profa. Rosilene informou que 

o Ministério da Educação divulgou a IN n°1 de 16 de maio de 2014 que regulamenta a 

Resolução n° 2 de 12 de fevereiro de 2014 que institui o Cadastro Nacional de 

oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização). Esta IN institui um 

prazo de 90 dias para que todas as instituições façam o devido cadastro no e-MEC. A 

partir desta data, todos os cursos que não estiverem inseridos no cadastro serão 

considerados irregulares. A Profa. Rosilene passou a informar quais são os dados 

que deverão ser inseridos no sistema e, informou que estará encaminhando uma tabela 

para que todos os cursos preencham os dados necessários. Em vista da exigüidade de 

tempo, solicitou que os dados sejam encaminhados a Pro-reitoria até o dia 20 de 

junho. Também informou que a partir destes dados serão realizadas conferencias na 

situação dos cursos e os que não estiverem com suas deliberações em dia, deverão 

regularizar a sua situação.    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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