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Ata nº 02 do COLASE - FURG (outubro de 2015) 

 
Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às treze horas e 

trinta minutos, reuniram-se na Sala 3105 – Pavilhão 3 Campus Carreiros os seguintes 

membros convocados da Comissão de Pós Graduação Lato Sensu: Cristiane B. Marcos, 

Catia Machado, Rodrigo Eder Zambam, Joice Mourell, Ana Paula Capuano da Cruz, 

Juliana Gomes Gonzaga, José Luiz Azevedo, Meri Rosane Silva e Rosilene Maria 

Clementin. 1° ASSUNTO: A Profa. Rosilene informou que recebeu o processo do curso 

de Ciências Contábeis solicitando a sua alteração curricular. Informou as 

alterações solicitadas e que a documentação está correta. No entanto pediu que a 

Profa. Ana Paula encaminhasse a solicitação de inclusão da Profa. Giovana e 

exclusão do prof. Claudinei que não consta do encaminhamento original. A segui 

passou a palavra para a Profa. Ana Paula que relatou que as alterações soclitadas 

se devem a alteração do perfil do curso levando a uma diminuição da carga horária e 

alteração das disciplinas. A seguir, a Profa. Rosilene colocou em votação a 

aprovação da alteração curricular, a qual foi aprovada por unanimidade.  ASSUNTOS 

GERAIS: A Profa. Rosilene abriu para inscrição em assuntos gerais. Não havendo 

nenhuma inscrição lembrou aos coordenadores que quando um processo é devolvido para 

complementação de documentação, não se pode trocar páginas do mesmo. Deve-se 

anexar, carimbar, numerar e rubricar as páginas adicionadas e informar na contra 

capa o número de páginas anexada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião às quatorze horas, lavrada a ata que após lida e aprovada vai assinada por 

mim Rosilene Maria Clementin. 
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