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Aos doze dias do mês de março de dois mil e quinze, às 09 horas, na sala 01 do 

CEAMECIM, Campus Carreiros, reuniu-se a Comissão do Programa de Pós-

Graduação em Educação Ciências: Química da Vida e Saúde da FURG sob a 

presidência da Coordenadora, Profª. Dra. Méri Rosane Santos da Silva, e com as 

presenças da Coordenadora Adjunta do Programa, Profª. Dra. Angélica 

Conceição Dias Miranda,  as professoras: Profª. Drª. Raquel Pereira Quadrado, 

Profª. Drª. Tanise Novello, Profª. Drª Ana Paula Votto, Profª. Drª Elaine Côrrea 

Pereira, Profª. Drª Fernanda Antoniolo Hammes de Carvalho, bem como da 

representante discente, a aluna de mestrado, Márcia Lorena Martinez. Na reunião 

foram discutidos os seguintes pontos de pauta: 1. Informes: I) Reunião com os 

alunos ingressantes, 19/03, às 10 h, Sala de Videoconferência; II) Cronograma do 

Seminário Geral, a partir do dia 26/03; III) Livro Cirandar; 2. Credenciamento de 

Professora Efetiva; 3. Eleição da Coordenação do PPGEC; 4. Recomposição do 

Colegiado; 5. Representante do PPGEC para o Colegiado do IE; 6. Aula Inaugural; 7. 

Relatório Auxílio financeiro; 8.Troca de orientador; 9. Pedido de desligamento do 

PPGEC; 10. Pedidos de prorrogação; 11. Aproveitamento de crédito; 12. 

Aproveitamento de Atividades; 13. Exame de proficiência em língua estrangeira; 

14. Estágio Docente - Plano de Atividades; 15. Estágio Docente - Relatório Final; 16. 

Cronograma das Reuniões Ordinárias; 17. Assuntos Gerais. Com relação ao 

primeiro ponto de pauta, a coordenadora sugeriu a data do dia 19 de março para 

reunião de acolhida dos alunos novos, a proposta foi aprovada. No que se refere ao 

Cronograma do Seminário Geral, a ideia é consolidar a quinta feira como dia de 

reuniões. A Méri falou sobre a necessidade de organizar o cronograma do 

Seminário geral: a partir do levantamento feito, a ideia é começar dia 26 de março. 

A Professora Elaine pediu para que os seminários de seus orientando fique para o 

mês de maio, visto no mês de abril estará em Moçambique. A coordenação anotou 

e organizará o cronograma dos Seminários Gerais a partir das necessidades do 
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alunos e dos professores. A Raquel pediu para que seu orientando não fique no dia 

26, por motivo de estar  em evento fora da cidade. A Tanise sugeriu que se faça 

uma consulta junto aos professores do curso, objetivando saber se algum docente 

tem impedimento em alguma data prevista. Raquel Quadrado sugeriu que seja 

indicada uma data para pronunciamento dos professores,  para que não seja 

perdido tempo para organização destes seminários. As professoras participantes 

da reunião concordaram com a sugestão. O terceiro item dos Informes, diz respeito 

à doação do Livro Cirandar, que foi encaminhado pela Professora Maria do Carmo 

Galiazzi, após discussão foi sugerido que o mesmo seja doado para a biblioteca do 

CEAMECIM. Quanto ao segundo ponto de pauta sobre o credenciamento da 

Professora Angélica Miranda, a proposta foi colocada em discussão e aprovada 

por unanimidade. Com relação ao terceiro ponto de pauta, foi apresentada os 

trâmites e documentos de realização da Eleição da Coordenação do PPGEC e o 

processo foi aprovada por unanimidade. Quanto ao quarto ponto de pauta, sobre a 

Recomposição da Comissão de Curso, a Méri expôs sobre a necessidade de 

recompor os colegiado do PPGEC, visto que o período é de representação de cada 

membro é de dois anos, podendo ser reconduzido. Fernanda Hammes falou que 

está na primeira reunião. Tanise e Elaine falaram que entraram em 2013, 

constando-se que o prazo destas representações não foi encerrado ainda. Tanise 

sugeriu que na reunião geral se faça consulta aos docentes, visando recompor o 

colegiado. Ana falou que é a mais antiga e que está no segundo mandato no 

programa. A Méri sugeriu que o colegiado não seja mudado por completo que no 

momento seja feita uma mudança, se existe essa possibilidade. No que diz respeito 

ao quinto ponto de pauta, sobre a Representante do PPGEC para o Conselho do 

IE, a Raquel comunicou que na última reunião geral do Instituto de Educação, que 

aconteceu no dia de ontem, ela foi indicada como a representante do PPGEC no 

Conselho do IE. O sexto ponto da pauta, sobre a Aula Inaugural do Curso, a Méri 

destaca que foi recebido quatro propostas de aula inaugural. Esse fato é curioso 

pois nunca recebido tantas propostas. A coordenação disse que não se sentiu à 

vontade para escolher e por tal motivo trouxe para o colegiado. Após estudo e 

análise, optou-se por realização uma Semana de Abertura do curso, com a seguinte 

programação: Palestra "Um Modelo para Análise do Mundo Atual: globalização, 

meio ambiente, sociedade e educação", com o Professor Clemente Herrero 
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Fabregat, da Universidade Autônoma de Madrid, no dia 25 de março de 2015, às 

14 h, na Sala Estuário do Cidec (FURG); a segunda Palestra é "Pesquisas em 

Educação em Ciências e suas relações com e na escola", com os professores 

Marta Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Demétrio 

Delizoicov, da Universidade Federal de Santa Catarina, no dia 30 de março de 

2015, às 14 horas, no Auditório do Colégio Politécnico, da Universidade Federal de 

Santa Maria; e a terceira palestra será "Novas Ecologias Mediáticas na Educação 

Básica – desafios para vários atores (professores, alunos e família)", com a 

professora Lidia Oliveira Silva da Universidade de Aveiro, no dia 01de abril de 

2015, às 09 horas, na Sala de Videoconferência do PPGEC (FURG). A Meri 

encaminhará o pedido de ônibus para que os alunos possam ir à Santa Maria, 

participar no evento e também fará contato para saber como colaborar  com a 

vinda do prof. Clemente. O sétimo ponto de pauta, relativo aos Relatório Auxílio 

financeiro para os discentes, a Méri informou que o programa está com o valor de 

10 mil reais disponibilizado para auxiliar os estudantes nas suas participações em 

eventos científicos. Referente ao ponto de pauta número oito, foi aprovada a 

substituição de orientador da aluna CRISTINA MARIA LOYOLA ZARDO, do Prof. 

Dr. Danilo Giroldo pela Prof.ª Dr.ª SHEYLA COSTA RODRIGUES. No que diz respeito 

ao item 9 (nove), a Méri apresentou o pedido de desligamento da aluna da 

doutoranda Benícia Oliveira da Silva do PPGEC, que foi aprovado. O décimo 

ponto de pauta se refere ao Pedido de prorrogação dos seguintes alunos: MAHINÃ 

LESTON ARAUJO, NEUZIANE CHAVES DE SOUZA, PATRICIA HAERTEL GIUSTI e 

WLADMIR LAUZ MEDEIROS, que foram aprovados por unanimidade. No que se 

refere ao ponto décimo primeiro ponto de pauta, foram aprovados os 

Aproveitamentos de Créditos dos seguintes alunos: ANA LAURA SALCEDO DE 

MEDEIROS - 24 créditos; CEZAR SOARES MOTTA - 03 créditos; CRISTINA MARIA 

LOYOLA ZARDO - 24 créditos; FERNANDA FÁTIMA COFFERRI - 09 créditos; 

FERNANDA PINTO MOTA - 12 créditos; JULIO CESAR BRESOLIN MARINHO - 24 

créditos; LUCIANO MACIEL RIBEIRO - 09 créditos; MARILIA NUNES DALL´ASTA - 

02 créditos; PAOLA REYER MARQUES - 03 créditos; PATRICIA ANSELMO 

ZANOTTA - 05 créditos. Foram aprovados o aproveitamento de crédito por artigo: 

REJANE CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA - 04 créditos; SILVANA LETICIA PIRES 

IAHNKE - 04 créditos. Com relação ao décimo segundo ponto de pauta, foram 
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aprovados os seguintes Aproveitamento de Atividades dos alunos: DEISIRÉ 

AMARAL LOBO – 15 atividades, FERNANDA FÁTIMA COFFERRI – 02 atividades, 

REJANE CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA,  – 10 atividades e VERÔNICA FELIPPE 

DE LIMA FOES – 05 atividades. Quanto ao décimo terceiro ponto de pauta, 

relacionados aos Exames de Proficiência em Língua Estrangeira, requisito para 

titulação do programa, foram aprovadas as solicitações dos seguintes alunos: ANA 

LAURA SALCEDO DE MEDEIROS, proficiência em Inglês/9,2; CINARA OURIQUE DO 

NASCIMENTO, proficiência em Inglês/7,0; CRISTINA MARIA LOYOLA ZARDO, 

proficiência em Espanhol/7,5 e Inglês/8,0; DEISIRÉ AMARAL LOBO, proficiência em 

Espanhol/8,0; MAURICIO CRAVO DOS REIS, proficiência em Espanhol/9,0; PATRICIA 

ANSELMO ZANOTTA, proficiência em Inglês/9,0; RENATA DA SILVA PEIXOTO, 

proficiência em Inglês/7,1. No que se refere ao décimo quarto ponto de pauta, sobre 

Planos de realização do estágio docência foram aprovados os pedidos dos alunos: 

CARLA ROSANE MATTOS GAUTÉRIO, LIANE SERRA DA ROSA e SÍCERO 

AGOSTINHO MIRANDA. No décimo quinto ponto de pauto, referente aos Relatórios 

de Estágio Docência, foram aprovados as solicitações dos seguintes alunos: ANA 

CAROLINA DE OLIVEIRA SALGUEIRO DE MOURA, ANDREI STEVEEN MORENO 

RODRIGUEZ, DEISIRÉ AMARAL LOBO, FABIANI FIGUEIREDO CASEIRA, JULIANA 

COTTING TEIXEIRA, JULIANA HARTLEBEN DA COSTA, MAHINÃ LESTON ARAUJO, 

TATIANA AFONSO DA COSTA e VERÔNICA FELIPPE DE LIMA FOES. Nada mais 

havendo a tratar lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será 

devidamente assinada pelos presentes. 
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Méri Rosane Santos da Silva, 
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Angélica Conceição Dias Miranda 
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Tanise Novello 
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Ana Paula Votto 
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Elaine Côrrea Pereira 
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Fernanda Antoniolo H. de Carvalho 
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Márcia Lorena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a via original encontra-se assinada) 


