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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE  

 

Ata 04/2015 

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, 

na sala um do prédio CEAMECIM, no Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ciências: química da Vida e Saúde, com associação ampla entre 

UFRGS/UFSM/FURG no CEAMECIM, Campus Carreiros, reuniu-se a Comissão do 

PPGEC 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 Dra. Raquel Quadrado e Dra. 

Ana Paula Votto, as representantes discentes, aluna de mestrado, Fabiani Caseira 

e a aluna do doutorado, Cristina Monteggia. Pauta: 1. Aprovação da Ata 03/2015. 

Ficou acordado que em virtude da greve a aprovação da ata 03/2015 será feita 

junto da ata 04/2015. 2. Informes: a) Justificativa de ausência: As professoras 

Tanise, Eliane e Fernanda justificaram ausência: Tanise está em evento fora de Rio 

Grande. As profs. Eliane e Tanise estão em reunião do  PIBID. b) Normatização da 

situação dos professores afastados (pós doutorado, maternidade ...) a 

coordenadora informou que a PROPESP está produzindo uma resolução para 

regulamentar a situação de professores que estão afastados por licença, inclusive, 

no que se refere à composição das bancas, orientação, entre outras atividades 

dentro da instituição, inclusive, bancas de pós-graduação. c) Normatização dos 

Editais de seleção dos PPG. Destacou, também que haverá uma normatização 

relativa aos Editais, visto que o Ministério Público está exigindo  que tenha um 

membro externo e que haja um período recursal. Existe uma contraposição por 

parte da FURG, pois é um período muito extenso e isto pode inviabilizar este 

processo. Informou que haverá uma comissão para tratar  da uniformização  dos 

Editais dos Programas de Pós-Graduação na FURG.  d) Greve dos técnico 

administrativos (banca, pagamentos, auxílios, matrícula ....) A coordenadora 

informou que a greve está repercutindo na organização das bancas e por mais que 

o PPGEC tente resolver, não vai adiante, visto que os servidores de outros setores 

que respondem por essa parte, estão em greve. Em relação às  matrículas, destacou 

que, caso a greve seja suspensa, as mesmas serão manuais, pois não há servidores 

na  PROPESP para realizar essa função. e) Secretária - pedido de troca de lotação. A 

coordenadora informou que a secretária solicitou mudança de lotação e que após 

algumas reuniões a decisão se manteve. Em função disso, será dado andamento ao 

processo de troca. f) Informes do Diogo: - PROAP: a coordenadora repassou que o 

Coordenador do PPGEC  informou que a verba do PROAP será liberada nessa 

semana e que foi pedido que fosse dividido e depositado o valor correspondente a 
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cada instituição. - Inserção da produção acadêmica dos professores da FURG na 

Plataforma Sucupira. Méri informou que o Coordenador do PPGEC solicitou a lista 

dos professores do PPGEC Rio Grande para verificar o por quê não consta na 

plataforma. g) Política Editorial da FURG. A Méri informou que a FURG está 

trabalhando numa política editorial institucional e que será encaminhado material 

para que todos possam inserir contribuições. 3. Cronograma das matrículas 

II/2015. Méri informou que o cronograma de matrículas está sendo visto junto 

com o PPGEDU, visando uniformizar algumas atividades. A proposta foi para que a 

matrícula dos alunos regulares seja nos dias 04 e 05 de agosto. Para os alunos 

especiais, a proposta prevê a realização das inscrições desses candidatos nos dias 

de 27 a 29 de julho; envio das cartas de intenções para os docentes, dia 30 de julho; 

retorno dos professores, dia 04 de agosto; divulgação dos resultados, 05 de agosto; 

recurso, dia 06 de agosto; e matrículas no dia 07 de agosto. Colocado em votação, 

todos presente aprovaram a presente proposta (anexo 1). 4. Critérios de definição 

das orientações de mestrado e doutorado. Este ponto de pauta será discutido na 

próxima reunião e a coordenadora adjunta ficou responsável por organizar o texto, 

em consonância com os professores que compõem o colegiado. 5. Pedido 

prorrogação Paulo Marcello Fonseca Marques. O referido aluno solicita 

prorrogação de seu prazo de entrega da tese, a partir da justificativa de que, devido 

demora nos tramites internos na UnB. o seu trabalho de campo não pode ser 

realizado no prazo previsto.. Em função disso, e por ter cumprido as exigências 

estabelecidas pelo regimento do PPGEC para tal solicitação, o colegiado aprovou o 

pedido de prorrogação, por unanimidade. 6. Criação de novas disciplinas. A 

coordenadora expôs que foram propostas duas disciplinas: a) Uma da professora 

Drª. Jaqueline Ritter e Drª Maria do Carmo Galiazzi (Colaboradora), intitulada "A 

abordagem histórico-cultural na constituição dos sujeitos, professor e 

aluno", com a seguinte ementa: Compreensões sobre conceitos-chave da 

Abordagem Histórico-cultural que subsidiam interpretações sobre a constituição 

humana como parte de processos de mediação, significação e apropriação de 

signos e relações sociais internalizadas, bem como compreender processos de 

formação de conceitos científicos na constituição/instituição das funções mentais 

superiores (FMS). Partir-se-á fundamentalmente do referencial Vigotskiano e seus 

contemporâneos para a interpretação desses processos em contexto de 

aprendizagem e desenvolvimento, tanto dos sujeitos estudantes como do sujeito 

professor-mediador da aprendizagem escolar e universitária; e com 03 créditos; b) 

A segunda é denominada "Indagação Online na Experimentação em Ciências", 

do professor Drª Maria do Carmo Galiazzi e Dr. Valmir Heckler, cuja ementa é: 

Compreensões sobre a indagação online na experimentação em Ciências. 

Constituir uma comunidade de professores em Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), com o propósito de dialogar, indagar, propor e praticar/teorizar a 

experimentação em Ciências mediada via web. Significar em uma abordagem 

sociocultural os artefatos (materiais e simbólicos) com o estudo de modelos dos 

fenômenos da natureza; a disciplina contará com 03 créditos. Ambas as propostas 
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de disciplinas foram aprovadas (anexo 2 e 3). 7. Oferta de disciplinas II semestre 

2015. A coordenadora apresentou o quadro de horários das disciplinas a serem 

oferecidas pelo PPGEC, no segundo semestre de 2015, e sobre a possibilidade de 

ampliar esse oferecimento através do PPGEDU. Em relação ao sistema foi 

observado que  está fechado e que, caso a greve dos técnico-administrativos se 

mantenha, a inserção no sistema terá de ser feita posteriormente e a matrícula 

será feita manualmente. A proposta de horário de oferta de disciplina para II/2015 

foi aprovado por unanimidade (anexo 4). 8. Inativação de disciplinas. Foi 

sugerido que esse item passe para a próxima reunião. A coordenadora observou 

que existe um número grande de disciplinas e que deve ser visto com muita 

atenção. O grupo acatou a sugestão. 9. Aproveitamento de crédito. Foram 

analisados os seguintes pedidos de aproveitamento de créditos de disciplinas em 

programa de pós graduação:  Fernando Godinho Lima - 12 créditos; Letícia de 

Queiroz Maffei - 12 créditos; Hellen Pegoraro Gregol - 03 créditos; Gisele Ruiz Silva 

- 24 créditos; Sícero Agostinho Miranda - 06 créditos referente à apresentação e 

publicação de trabalhos orais em eventos científicos. Todos essas solicitações 

foram aprovadas por unanimidade. O pedido da aluna Nubia da Silva Martinelli 

baixou em diligência, pois está faltando documentação, mais especificamente, o 

histórico escolar, que comprove a aprovação em duas disciplinas elencadas pela 

aluna. 10. Relatório de auxílio financeiro. A aluna Fabiani Figueiredo Caseira 

apresentou o relatório financeiro e comprovantes de sua participação, como 

apresentadora de trabalho oral no "IV Simpósio Internacional de Educação Sexual", 

ocorrido no período de 22 a 24/04/2015, que foi aprovado por unanimidade. 11. 

Pedido de ajuda financeira: foram aprovados os seguintes pedidos de ajuda 

financeira para participação de evento científico: Franciele Pires Ruas; Marcia 

Lorena Saurin Martinez; Vanessa Silva da Luz; Raquel Silveira da Silva; 12. Exame 

de proficiência em língua estrangeira. Foram feitos analisados e aprovados por 

unanimidade os seguintes pedidos de Aproveitamento de Exame de proficiência 

em língua estrangeira: Dionara Teresinha Aragon Aseff, em espanhol; Juliana 

Cotting Teixeira, em espanhol; Gisele Ruiz Silva, em inglês; Julio Cesar Bresolin 

Marinho, em inglês; Fabiani Figueiredo Caseira, em espanhol; Danielle Cenci, em 

inglês. A solicitação de Fernanda Fátima Cofferri não foi aprovada, por 

unanimidade, pois a mesma não apresentou documento comprobatório da 

obtenção de aprovação em exame realizado. 13. Estágio Docente - Relatório de 

Estágio: Foram analisados e aprovados os seguintes relatórios de Estágio Docente 

e seu correspondentes créditos dos seguintes alunos: Sicero Agostinho Miranda - 

04 créditos; Carolina da Cruz Jorge de Oliveira - 03 créditos; Liane Serra da Rosa - 

04 créditos. 14. Participação em eventos para computação do número de 

seminários gerais: a Comissão de Curso analisou e aprovou por unanimidade os 

seguintes pedidos de aproveitamento do número em Seminários Gerais, pela 

participação em eventos científicos: Sicero Agostinho Miranda: 15 créditos; Fabiani 

Caseira: 14 créditos. 15. Aprovação de Plano de Atividade de Estágio Docente: 

Foi aprovado por unanimidade o Plano de Atividades para Estágio Docente de 
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Luciana Kornatzki. 16. Pedido Prof. Paula Ribeiro: a referida professora 

encaminhou documento solicitando apoio financeiro para a professora Maria 

Teresa Machado Vilaça de Portugal. Méri explicou que, em virtude da greve dos 

técnico-administrativo, acredita que a hospedagem seria a única possibilidade de 

auxílio, proposta que foi aprovada por unanimidade. 17. Outros Assuntos: não 

foram apresentados novos temas para discussão nesta reunião. Sendo assim e 

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

devidamente assinada pelos presentes. 

 

 

____________________________________________________ 

Méri Rosane Santos da Silva 

 

 

____________________________________________________ 

Angélica Conceição Dias Miranda 

 

 

____________________________________________________ 

Ana Paula Votto 
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Fabiani Caseira 

 

 

____________________________________________________ 

Cristina Monteggia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a via original encontra-se assinada) 


