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Ata nº 01/2018 do COLASE 

 
Reuniram-se, aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta 
minutos, na sala de reuniões da PROPESP, localizada no prédio das Pró-Reitorias, os 
seguintes membros da Comissão de Pós-Graduação Lato Sensu:Walter Nunes Oleiro (C. 
Contábeis), Geralcy Silva (TIC EDU / Apl. Web), Rodrigo Leistner (Sociologia), Simone de 
Biazzi A. Silveira (Direito), Celiane Machado (Prof. Matemática), Rafael A. M. Semidão 
(Arq. Permanentes), Melissa O. Xavier (Ag. Infecto-Parasitários), Vanessa H. Caporlíngua 
(Ed. Ambiental), Silvana S. Nascimento (Linguística e Ensino de L. Port.), Eliana Badiale 
Furlong (Segurança Alim.) e Gionara Tauchen, com a seguinte pauta:a)criação do curso 
Gestão de eventos em meios de hospedagem e  b) revisão do Regimento Geral Lato 
sensu.Referente ao primeiro ponto de pauta, a professora Priscila Gayer apresentou a 
proposta do curso, destacando a justificativa para a sua criação, bem como os objetivos, o 
perfil de ingresso, as disciplinas, a carga horária e os docentes. Foi sugerida a alteração 
dos objetivos, retirando a delimitação do espaço geográfico e a inclusão do objetivo 
referente à verticalização da formação, na justificativa, para a criação do curso. Foi 
questionado o processo de seleção para o ingresso e a professora informou que será 
realizado por meio de análise do currículo, sendo a pontuação indicada em edital. Nada 
mais havendo a tratar, o curso foi colocado em votação e aprovado pelos presentes. No 
segundo ponto de pauta, a professora Gionara encaminhou a demanda sugerindo que os 
coordenadores enviem, por e-mail, as demandas de alteração e/ou inclusão de conteúdos 
no Regimento até o dia 25 de maio. As informações serão compiladas para apresentação 
de proposta a ser discutida na próxima reunião, que ocorrerá no mês de junho. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, lavrada a ata que, 
após lida e aprovada, vai assinada por mim, Gionara Tauchen. 
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