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Ata nº 01 do COLASE - FURG (março de 2016) 

 
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e dezesseis , às nove horas, reuniram-

se no Anfiteatro do Prédio das Pró-Reitorias Campus Carreiros os seguintes membros 

convocados da Comissão de Pós Graduação Lato Sensu: Heitor Vieira, Rodrigo Eder 

Zambam, Mariana Appel Hort, Regina Barwaldt, Andrea Von Groll, Adriana Pereira, 

André Longaray, Ana Paula Capuano, Meri Rosane Silva e Rosilene Maria Clementin. 1° 

ASSUNTO: A Profa. Rosilene pediu autorização para inclusão de ponto de pauta. A 

alteração curricular do curso de Agentes Infecto-Parasitários de Interesse Humano 

solicitado pela coordenadora Andrea Von Groll. Colocado em votação a solicitação 

foi aprovada por unanimidade. 2° ASSUNTO: A Profa. Rosilene informou que a FURG 

recebeu da CAPES ofício para participação no edital de capacitação de servidores em 

nível de graduação e pós-graduação a distancia. O oficio foi encaminhado no final 

de dezembro e devido ao período de férias foi difícil fazer o levantamento de 

interesse. Em fevereiro foi realizado o levantamento junto aos servidores e foi 

decidido encaminhar proposta de curso de especialização em Gestão Pública. Devido a 

mudança nos procedimentos da CAPES que exigem a aprovação da Instituição a criação 

do curso deve entrar na próxima reunião do COEPEA. A seguir passou a palavra a 

Profa. Flávia, que será a coordenadora do curso, para apresentar o curso aos 

presentes. A Profa. Apresentou o objetivo, a justificativa, as características de 

oferecimento e o quadro de disciplinas. A seguir foi argüida pelo Prof. Heitor 

quanto as disciplinas e pela Profa. Mariana quanto ao financiamento. Ao final a 

Profa. Rosilene informou que devido a exigüidade do prazo ainda não se tem as atas 

do ICEAC e da FADIR, mas ambos encaminharam ad referendum aprovando o curso e a 

participação de docentes. A Profa. Rosilene encaminhou para votação a provação da 

criação do curso de Gestão Pública, condicionada a entrega das atas diretamente a 

Secretaria dos Conselhos para anexar ao processo. O encaminhamento foi aprovado por 

unanimidade. 3° ASSUNTO: A Profa. Rosilene informou que recebeu consulta da Profa. 

Andrea Van Grol, coordenadora do curso de Agentes Infecto-Parasitários de Interesse 

Humano da possibilidade de incluir como ponto de pauta. Concordou e pediu que a 

Profa. Andrea trouxesse o processo para ser analisado na reunião. As alterações são 

no corpo docente, criação e inclusão de disciplina e exclusão de disciplina. A 

Profa. Rosilene analisou o processo e encaminhou para votação a aprovação da 

alteração curricular, condicionada a conferência mais acurada do processo. O 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: A Profa. Rosilene 

abriu para inscrição em assuntos gerais. Não houve nenhuma inscrição. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dez horas, lavrada a ata que após lida 

e aprovada vai assinada por mim Rosilene Maria Clementin. 
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