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Ata nº 02 do COLASE - FURG (agosto de 2016) 

 
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis , às quatorze horas, 

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

seguintes membros convocados da Comissão de Pós Graduação Lato Sensu: Rodrigo 

Eder Zambam, Mariana Appel Hort, Andrea Von Groll, Adriana E. L. Pereira, 

André Longaray, Ana Paula Capuano, Alessandro de Lima Bicho, Flavia Czarneski 

e Rosilene Maria Clementin. 1° ASSUNTO: A Profa. Rosilene informou que 

recebeu o processo 23116.005773/2016-56 referente a criação do curso de 

especialização em Qualidade e Segurança de Alimentos para o Campi de Santo 

Antonio da Patrulha. A seguir passou a palavra para a Profa. Eliana Furlong, 

membro do corpo docente, fazer a apresentação do curso. Após apresentação a 

Profa. Rosilene abriu para discussão. O Prof. Alessandro pediu a fonte de 

financiamento do curso. A Profa. Andrea pediu informação quanto ao corpo 

docente e local de oferecimento do curso. A Profa. Eliana relatou que o grupo 

tem dúvida em relação ao financiamento, pois os cursos não cobram 

mensalidade. Foi discutida a cobrança de taxa de inscrição, que seria a fonte 

de recurso para a manutenção do curso. Os demais pontos foram respondidos 

pela Profa. Eliana. A Profa. Rosilene informou que na análise do processo 

constatou a falta dos critérios de inscrição, o cronograma resumido de 

oferecimento do curso e o financiamento do mesmo. Não havendo mais discussão 

a Profa. Rosilene encaminhou para votação a provação da criação do curso de 

Qualidade e Segurança de Alimentos, condicionada a complementação da 

documentação. Colocado em votação, o encaminhamento foi aprovado por 

unanimidade. 2° ASSUNTO: A Profa. Rosilene informou que recebeu o processo 

23116.006367/2016-19 referente a criação do curso de especialização em 

Arquivos Permanentes. A seguir passou a palavra ao Prof. Dhion Hedlund, 

membro do corpo docente, fazer a apresentação do curso. Após apresentação a 

Profa. Rosilene abriu para discussão. O Prof. Alessandro pediu informações 

quando ao quadro docente. O Prof. Dhion informou que todos são mestres. A 

Profa. Rosilene colocou que na análise do processo constatou a falta do 

cronograma resumido de oferecimento do curso,o CD com o projeto e solicitou 

que seja alterado no projeto a nota de aprovação. Na especialização não se 

tem os sitemas I e II de avaliação, informou que estes são específicos da 

graduação. Assim solicitou que seja alterado nas características das 

disciplinas e nos critérios de aprovação. Não havendo mais discussão a Profa. 

Rosilene encaminhou para votação a provação da criação do curso de Arquivos 

Permanentes, 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. O Prof. Longaray 

comunicou que a CAPES divulgou o resultado do edital 75/2014 para cursos de 

especialização e que o cursos de Gestão Publica Municipal será reofertado. A 

Profa. Rosilene lembrou a todos os coordenadores de cursos aprovados neste 

edital, que deve ser encaminhado processo de alteração curricular se 

necessário. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis 

horas, lavrada a ata que após lida e aprovada vai assinada por mim Rosilene 

Maria Clementin. 
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