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Ata nº 03 do COLASE - FURG (setembro de 2016) 

 
Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis , às dez 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, Vanessa 

Caporlingua, Rodrigo Eder Zambam, Mariana Appel Hort, Regina Barwldt, Adriana E. L. 

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

Czarneski e Rosilene Maria Clementin. 1° ASSUNTO: A Profa. Rosilene solicitou 

autorização dos membros para a inclusão de ponto de pauta. Os pontos a serem 

incluídos trata da reoferta do curso em Gestão Pública Municipal e a alteração 

curricular no curso de Abordagem Muldisciplinar em Dependência Química.Colocado em 

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

informou que recebeu o processo 23116.006821/2016-23 referente a alteração 

curricular para a reoferta no curso para Professores de Matemática, de acordo com o 

resultado do edital 75/2014 da CAPES. A profa. Rosilene informou que analisou a 

documentação da solicitação, que consiste na alteração do número de vagas e pólos 

aprovados pela CAPES, alteração de corpo docente. Em relação a documentação, 

informou que falta a Ata do IMEF e a declaração da SEaD com a autorização da CAPES 

para a exclusão de um dos pólos aprovados no Edital. Também solicitou a prof. 

Adriana que encaminhasse um Memo. a DIPOSG, solicitando a exclusão dos docentes 

Antonio Mauricio Medeiros Alves, Tales Popiolek e Tanise Paula Novello, pois em 

nenhum momento foi solicitado o desligamento destes docentes e eles não fazem parte 

do corpo docente para a reoferta. Após esclarecimentos, a Profa. Rosilene colocou 

em votação a aprovação da alteração curricular para a reoferta do curso, 

condicionada a complementação da documentação citada anteriormente. Colocado em 

votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 3° ASSUNTO: A Profa. 

Rosilene informou que recebeu o processo 23116.006937/2016-62 referente a alteração 

curricular no curso de Ensino de Sociologia no Ensino Médio, retroativo a turma de 

2014 e reoferta do curso de acordo com o resultado do edital 75/2014 da CAPES. A 

Profa. Rosilene informou que após a análise da documentação detectou as seguintes 

inconsistências: 1) Em relação a solicitação de troca do nome de disciplina 

Metodologia do Ensino em Ciências Sociais.  Informou que não é possível trocar o 

nome da disciplina, pois isso altera todo o histórico no sistema acadêmico, 

inviabilizando a emissão de documentos para alunos de turmas anteriores. Assim deve 

ser solicitada a exclusão da disciplina e criação de nova disciplina com a 

designação desejada. 2) Inconsistência na alteração do quadro docente, desde a sua 

criação até a solicitação atual. A Profa. Rosilene informou que fez uma quadro 

comparativo com todas as alterações solicitadas e que irá encaminhar a coordenadora 

para a adequação das inconsistências apontadas. Após esclarecimentos, a Profa. 

Rosilene colocou em votação a aprovação da alteração curricular retroativa a turma 

de 2014 e a reoferta do curso, conforme aprovado pela CAPES, condicionada a 

complementação da documentação citada anteriormente. Colocado em votação, o 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 4° ASSUNTO: A Profa. Rosilene informou 

que recebeu o processo 23116.007155/2016-41 referente a alteração curricular e 

reoferta do curso de Educação Ambiental, de acordo com o resultado do edital 

75/2014 da CAPES. A profa. Rosilene informou que analisou a documentação da 

solicitação, que consiste na alteração do número de vagas e pólos, conforme 

aprovado no edital, tempo de conclusão do curso, 21 meses, e corpo docente. A 

Profa. Rosilene informou que falta a declaração de concordância de Junior Cesar 

Mota e Clara Pereira da Rosa. Também solicitou que seja verificado junto a SEaD se 

haverá alteração nos pólos previamente aprovados pela CAPES. Em caso afirmativo, 

também deverá ser encaminhado a declaração da SEaD com esta informação. Após 



esclarecimentos, a Profa. Rosilene colocou em votação a aprovação da alteração 

curricular para reoferta do curso, conforme aprovado pela CAPES, condicionada a 

complementação da documentação citada anteriormente. Colocado em votação, o 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 5° ASSUNTO: A Profa. Rosilene informou 

que recebeu o processo 23116.007396/2016-90 referente a reoferta do curso de Gestão 

Pública Municipal, de acordo com o resultado do edital 75/2014 da CAPES. Também a 

alteração curricular para a edição. A Profa. Rosilene solicitou ao Prof. Longaray 

que verifique junto a SEaD se foi autorizado alguma alteração nos pólos/vagas em 

relação ao anteriormente aprovado pela CAPES. Em caso afirmativo, deverá ser 

encaminhado a declaração da SEaD com esta informação. Após esclarecimentos, a 

Profa. Rosilene colocou em votação a aprovação da alteração curricular para 

reoferta do curso, conforme aprovado pela CAPES, condicionada a complementação da 

documentação citada anteriormente, se necessário. Colocado em votação, o 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 6° ASSUNTO: A Profa. Rosilene informou 

que recebeu o processo 23116.007442/2016-51 referente a alteração curricular do 

curso em Abordagem Muldisciplinar em Dependência Química. A Profa. Rosilene 

informou que alteração consiste na redução da CH, reestruturação de disciplinas e 

do corpo docente. Informou que falta a ata de Escola de Enfermagem e do ICHI, a 

declaração da Edariane e da Vanessa. Informou também que já entrou em contato com a 

coordenadora para a complementação da documentação. Após esclarecimentos, a Profa. 

Rosilene colocou em votação a aprovação da alteração curricular do curso para a 

oferta no primeiro semestre de 2017, 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. Não houve 

nenhuma inscrição. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às onze 

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

Clementin. 
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