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A T A 01/2016

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala 01 do
CEAMECIM, reuniu-se a Comissão de Curso de Pós graduação Educação em Ciências:
química da vida e saúde, sob a presidência da coordenadora profª Méri Rosane Santos da
Silva e com a presença das professoras Ana Paula Votto, Angélica Miranda, Elaine Correa
Pereira, Fernanda Carvalho, Raquel Quadrado e as representantes discentes Cristina Varela
e Fabiane Caseira. A profª Tanise Novelo justificou a sua ausência. A Comissão de Curso
reuniu-se para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata 09/2015: que após
lida e feito os devidos ajustes foi aprovada. 2) Informes Gerais: a) Situação da Secretaria do
PPGEC: foi informado pela coordenação do curso que, após a licença maternidade da
técnico-administrativa Fernanda, o IE decidiu encaminhar a aluna Ana Laura e, assim, a
secretaria ficou sendo atendida por duas estagiárias. No entanto, em fevereiro a aluna
Rosiane, que estava exercendo a função de estagiária desde o ano passado, pediu demissão
de suas funções. Portanto, ficamos com apenas uma estagiária e precisamos realizar a
contratação de outra para trabalhar na secretaria no período da tarde, que está sem
atendimento. Para acelerar o processo, a comissão de curso indicou que utilizemos um
processo seletivo de estagiário para serviços administrativos já realizados na FURG e que
contratemos aquele(a) candidato(a) que não tenha sido aproveitado. Para tanto, foi aprovado
a proposta de que a Profª Angélica faça o levantamento dos Editais para seleção de
estagiários que tenham ocorrido na FURG neste ano e que faça a indicação de um(a) aluno(a)
para assumir a função na secretaria do PPGEC. Caso esta proposta não seja possível de ser
efetivada, foi indicada uma banca, composta pelas professoras Angélica, Méri e Raquel e que
seja publicado um Edital para tal seleção; b) Edital PNPD: foi comunicado que foi publicado,
em fevereiro de 2016, um Edital para seleção de bolsista PNPD. Passado o período de
inscrição, a banca da seleção reuniu-se para homologar as inscrições e constatou que houve
apenas uma candidata inscrita, sendo que a documentação exigida no Edital não estava
completa e a homologação da inscrição desta candidata não pode se efetivar. Em função
disso, o processo foi encerrado e um novo Edital foi publicado. Assim, a escolha de uma nova
bolsista PNPD, que estava previsto para o final deste mês de março, será postergado. 3)
Cronograma de Atividades do PPGEC: após discussão e ajustes na proposta, foi aprovado
o Cronograma de Atividades do PPGEC para o primeiro semestre de 2016 (anexo 1). 4)
Estágios Docentes: a Méri comunicou que a DIPOSG comunicou que todos os programas
de pós graduação da FURG precisam se adequar às normatizações e regras definidas pelo
COEPEA e pelo Comitê de Pós Graduação com relação aos Estágios Docentes. Com relação
ao número de créditos, rodos essas atividades podem contabilizar, no máximo, 02 créditos,
sendo que no mestrado, os alunos bolsistas terão que fazer pelo menos um estágio, enquanto
no doutorado esses discentes terão que realizar, no mínimo, dois. Estas regras abrangem
alunos que ingressaram a partir do 2º semestre de 2014. Em função disso, teremos que fazer
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um levantamento de quantos alunos ingressantes nesta data já realizaram estágio docente e
que receberam 04 créditos. Além disso, identificamos que precisamos criar as disciplinas
Estágio Docente Mestrado, Estágio Docente I Doutorado e Estágio Docente II Doutorado. Tal
tarefa ficou agendada para a próxima reunião da Comissão de Curso, em abril. 5) Estágios
de pós-doutoramento: foram apresentados as propostas de realização de Estágio de
Pós-doutoramento da Profª Drª. Regina Trilho Otero Xavier, sob supervisão do Prof. Dr. João
Alberto da Silva e da Profª Drª Juliana Ribeiro de Vargas, sob coordenação da Profª Drª Paula
Regina Costa Ribeiro. Após análise das propostas de estágio e do aceite dos orientadores as
propostas foram aprovadas. 6) Mudança de orientador: a coordenação do curso apresentou
a solicitação da doutoranda Rafaele Rodrigues de Araújo de mudança de orientação do Prof.
Dr. Luiz Fernando Mackedanz para a Profª Drª Gionara Tauchen. Após análise dos
argumentos apresentados pela doutoranda e a partir do aceite das partes envolvidas, a
solicitação foi aprovada. 7) Cadastramento de professora como co-orientadora: foi
apresentada o pedido do mestrando Peterson Fernando Kepps da Silva, solicitando o
cadastramento da professora Lavínia Schwantes como sua co-orientadora. Considerando que
o pedido foi avalizado tanto pela orientadora e com aceite da possível co-orientadora, o
mesmo foi aprovado. 8) Criação de disciplina: a profª Méri apresentou as seguintes
propostas de criação de disciplina: a) a primeira foi denominada “A perspectiva curricular CTS
nos Curso de Formação de professores de Química e de Ciências da Natureza”, com 04
créditos, prevista para acontecer às quartas feira, das 08:00-às 11:20h - quinzenalmente –
com a Profª Marlene Rios Melo, cuja ementa é a seguinte: Abordagem da perspectiva
curricular CTS apoiada nos referenciais teóricos de Freire (2011, 2013), Beck (2010), Jonas
(1995), Santos (2008), Auler (2007) e nos referenciais científicos Anastas e Williamsom
(1996), Anastas e Lankey (1998). Estudo de pesquisas envolvendo dificuldades e avanços na
inserção desta perspectiva curricular tanto nas escolas de Ensino Médio, como nas escolas
de ensino fundamental, médio do/no campo e Escolas Familiares Agrícolas apoiadas na
Pedagogia da Alternância. A proposta de criação da disciplina foi aprovada, com alteração no
número de créditos, ou seja, pela carga horária prevista a mesma contempla 03 créditos e não
04 como o proposto; b) a segunda disciplina, está intitulada “Pensamento Complexo e
formação de professores”, com as Profª Gionara Tauchen e Fernanda Antoniolo e 03
créditos, contando com 18 vagas, cuja ementa é a seguinte: Introdução ao pensamento
complexo. Operadores cognitivos da complexidade. Sistema e organização. Formação de
professores. Auto-hetero-eco-formação. A proposta foi aprovada por unanimidade. 9)
Critérios de utilização do orçamento do PPGEC: após apresentado o Plano de distribuição
financeira do Programa de Pós-Graduação em Rede PPGEC, a comissão discutiu os
principais pontos e decidiu encaminhar a discussão sobre os critérios de utlização do
orçamento do programa para a reunião dos professores, que acontecerá dia 07 de abril. 10)
Solicitação de Prorrogação do prazo de entrega de trabalho de conclusão de curso: foi
lida as solicitações de prorrogação de entrega do trabalho de conclusão dos seguintes alunos:
a) da mestranda Paola Reyer Marques, o que foi aprovada condicionada a confirmar a ciência
do Prof. João Alberto Silva. b) doutorandos Arisson Vinicius Landgraf Gonçalves e Luciano
Maciel Ribeiro: as duas propostas foram aprovadas. É preciso destacar que o prazo para as
três solicitações é de seis meses. 11) Exame de proficiência em língua estrangeira: foram
apresentadas os seguintes reconhecimentos dos exames de proficiência em língua
estrangeira: a) Cristina Monteggia Varela: Língua espanhola- nota 9,0; Língua Inglesa – nota
7,0; b) Daner Silva Martins: Língua Inglesa – nota 7,5; c) Izabeth Cristina Campos da Silva
Farias – Língua Inglesa – nota 8,9; d) Ana Lícia de Melo Silva – Língua Inglesa – nota 8,0.
Estas solicitações foram aprovadas por unanimidade. O pedido do aluno Robson Magno Rosa
Medeiros – Língua Espanhola – nota 7,0, foi aprovado condicionado à apresentação de
formulário de solicitação disponibilizada pelo programa. 12) Estágio Docente - Proposta de
Estágio: com relação à análise de projetos de realização de Estágio Docente, foram
apresentados as seguintes propostas: a) Mestrando Willian Rubira da Silva; b) Doutoranda
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Leticia de Queiroz Maffei; c) Doutoranda Fernanda Ramires da Silva. As propostas foram
aprovadas, destacando a nova regulamentação que limita a esta prática a validação de, no
máximo, 02 (dois) créditos. 13) Estágio Docente - Relatório Final: foi apresentado o relatório
da doutoranda Aline Cardoso de Oliveira Macedo, que após analisado foi aprovado por
unanimidade. 14) Aproveitamento de atividades/seminário: a solicitação do aluno Leandro
da S. Saggiomo foi aprovado, sendo reconhecido o cômputo de dez (10) seminários para o
aluno. 15) Auxílio Financeiro ao Estudante: a aluna Rejane Conceição Silveira da Silva fez
duas (02) solicitações de auxílio financeiro e o seu pedido foi indeferido. 16) Aproveitamento
de Créditos: foram analisados e aprovados os seguintes pedidos de aproveitamento de
créditos: a) Cristina Monteggia Varela: 12 créditos; b) Fabiani Figueiredo Caseira: 04 créditos
pela publicação de artigo científico e 02 créditos por publicação de trabalho em evento
científico. 17) Outros Assuntos: não houve a apresentação de nenhum outro assunto para
análise e deliberação desta reunião. Sendo assim e nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada pelos presentes.

____________________________________________
Profª Drª Méri Rosane Santos da Silva

_____________________________________________
Profª Drª Angélica Conceição Dias Miranda

_____________________________________________
Profª Drª Ana Paula Votto

____________________________________________
Profª Drª Elaine Correa Pereira
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_____________________________________________
Profª Drª Fernanda Carvalho

_____________________________________________
Profª Drª Raquel Quadrado

_____________________________________________
Profª Cristina Varela

_____________________________________________
Profª Fabiani Caseira
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(ANEXO 1)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PPGEC/FURG
2016

DATA
17/03
24/03
07/04
13/04
14/04
21/04
26/04
28/04
05/05
12/05
19/05
26/05
02/06
16/06
23/06
30/06

ATIVIDADES
09:00 horas: Reunião da Comissão de Curso do PPGEC
09:00 horas: Reunião alunos ingressantes mestrado/doutorado 10:30
horas: Reunião com alunos bolsistas e Estágio docente doutorado
09:00 horas: Reunião Geral dos professores: eleição dos representantes
docentes da Comissão de Curso, Seminários Gerais
14:00 horas: Aula Inaugural Rogério Junqueira
09:00 horas: Seminário Geral – eleição dos representantes discentes da
Comissão de Curso
FERIADO
09:00 horas: Aula Inaugural com Maria Isabel Cunha
09:00 horas: Reunião da Comissão de Curso do PPGEC
09:00 horas: Seminário Geral
09:00 horas: Seminário Geral
09:00 horas: Reunião da Comissão de Curso do PPGEC
FERIADO
09:00 horas: Seminário Geral
09:00 horas: Seminário Geral
09:00 horas: Reunião da Comissão de Curso do PPGEC
09:00 horas: Seminário Geral
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