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Ata nº 01 do COLASE - FURG (Abril de 2015) 

 
Aos dez dias do mês de abril de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se na 

Sala 3206 – Pavilhão 3 Campus Carreiros os seguintes membros convocados da Comissão 

de Pós Graduação Lato Sensu: Heitor Vieira, Ana Paula Capuano da Cruz, Mariana 

Appel Hort, Melissa O. Xavier, Rodrigo A. Zambam, Ezequiel Gibbon Gautério, Geralcy 

Silva, André Andrade Longaray, Vanessa H. Caporlingua, Paulo Gomes S. Filho, 

Alessandro Lima Bicho e Rosilene M. Clementin. 1° ASSUNTO: A Profa. Rosilene 

solicitou a autorização dos membros do COLASE para incluir a alteração curricular 

no curso de Lingüística e Língua Portuguesa na pauta da reunião. Colocado em 

votação a solicitação foi aprovada por unanimidade. 2° ASSUNTO: A Profa. Rosilene 

informou que recebeu o processo do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação 

na Educação, solicitando a sua alteração curricular. Destacou que a documentação 

apresentava os seguintes problemas: não continha a liberação da PMRG para a 

participação da Profa. Vanda Leci, o número de vagas não fecha com o solicitado 

faltando especificar um pólo. A ata do Centro de Ciências Computacionais aprova a 

alteração do quadro docente, mas não faz menção a alteração do número de vagas, 

inclusão/exclusão de pólos e alteração na composição de disciplinas/módulos. Assim 

solicitou ao Prof. Geralcy que comunique a Profa Regina que providencie a 

complementação da documentação. O processo será devolvido para as devidas 

complementações. Ao final da exposição a Profa. Rosilene encaminhou para votação a 

seguinte proposição: aprovação da solicitação de alteração curricular na forma 

apresentada, condicionada a complementação da documentação quando da devolução do 

processo. Colocado em votação o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 3° 

ASSUNTO: A Profa. Rosilene informou que recebeu o processo do curso de Lingüística 

e Língua Portuguesa, solicitando a sua alteração curricular. Foi solicitada a 

criação da disciplina Elaboração de trabalho final, sendo que as características da 

disciplina estão apresentadas no processo. A Profa. Rosilene que não falta nenhum 

documento relativo a solicitação. A seguir colocou em votação a aprovação da 

alteração curricular, a qual foi aprovada por unanimidade. 4° ASSUNTO: Solicitação 

de Certificados: A profa. Rosilene colocou para os membros do COLASE que o processo 

de solicitação de certificados está ineficiente e que em virtude disse, a pro-

reitoria tem recebido diversos questionamento e reclamações de alunos e órgãos como 

PROCOM e AGU,bem como de alunos quanto a este processo. Para minimizar estas 

reclamações que expõem a Universidade na Comunidade, a Profa. Rosilene solicitou 



que seja feito um calendário enxuto de defesas de monografias, que este não se 

estenda durante meses, que no inicio do curso este já seja apresentado deixando os 

alunos cientes dos prazos que tem para o desenvolvimento do trabalho e sua 

conclusão. Também colocou que o prazo de prorrogação, previsto no Regimento é para 

ser utilizado em casos devidamente justificado e não como extensão do tempo de 

conclusão do curso. Para facilitar o processo de expedição dos certificados, os 

coordenadores devem verificar o status de digitação de notas. Todas as disciplinas 

encerradas devem estar com as notas lançadas no sistema. Também informou que não há 

a necessidade de todos os alunos defenderem a monografia para solicitar o 

certificado. Isto pode ser feito sempre que um grupo conclua as mesmas. 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 nove 

horas e quarenta minutos, lavrada a ata que após lida e aprovada vai assinada por 

mim Rosilene Maria Clementin. 
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