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A T A 006/2016 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, 

na sala de videoconferência 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 Drª Méri Rosane Santos da Silva, com as seguintes presenças: 

Profª Drª Angélica Miranda, Profª Drª Fernanda Carvalho, Profª Drª Lavínia 

Schwantes, Profª Drª Suzi Samá Pinto, Profª Drª Elaine Correa Pereira e Profª Drª 

Raquel Quadrado. Justificaram ausência: Doutorando Sícero Agostinho Miranda e 

Mestranda Aline de Lima Brum. A Comissão de Curso reuniu-se para tratar dos 

seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata 05/2016: após lida, a ata foi 

aprovada por unanimidade. 2) Informes: 2.1) E-mail da FURG com problemas: a 

Coordenadora explicou que foi feito contato com o  NTI e que segundo os técnicos, 

não há problemas. Foi sugerido pelos membros que todo contato seja feito por e-

mail para que fiquem registradas tais questões. 2.2) Bolsa  PNPD: a Coordenadora 

informou que recebeu e-mail do segundo colocado no Edital PNPD. Ao receber as 

mensagens, as encaminhou ao Coordenador Diogo (UFRGS), solicitando 

esclarecimentos, tendo recebido como resposta que o Prof. Diogo está em férias, 

sendo possíveis os esclarecimentos após retorno. 2.3) Termo de Autorização para 

Publicação: a Coordenadora explicou que ao terminar o curso, os alunos  precisam 

ter seus dados inseridos na  Plataforma Sucupira e para isso, deve ser inserido  um 

termo de autorização. A Profª Angélica sugeriu que seja visto via DIPOSG um 

documento padrão que autorize a publicidade. A Coordenadora sugeriu que seja 

enviado documento à DIPOSG buscando padronizar o procedimento.  2.4)  Bolsa 

sanduíche: a Coordenadora expôs que os programas tiveram liberado uma bolsa 

sanduíche ao PPGEC (Associação Ampla) e informou que a CAPES não  explicou se 

a bolsa de 12 (doze) meses é para ser dividida ou se é uma para cada programa. 

Explicou que ao ser consultada se a  FURG tinha interesse, respondeu que sim. A 

Profª Fernanda explicou que na UFRGS já está em andamento esse processo. 3) 

Exigência de artigo no Doutorado: a Coordenadora expôs o que consta no 

regimento: “submissão em revista B3” no artigo 29, inciso II do Regimento do 

PPGEC-QVS/FURG e sugeriu que seja inserida a área do Ensino. A Comissão 

aprovou a complementação. 4) Disciplinas 1/2017: será dado prazo aos 

professores para serem criadas disciplinas. 5) Próximo Edital de Seleção do 

PPGEC: periodicidade (anual e no II período letivo) e data da próxima seleção 

(II/2017). A Coordenadora explicou que após a recomendação feita pela reunião 

dos docentes, é necessário que a Comissão emita decisão final. Após a exposição, a 

Comissão deliberou pela aprovação da decisão acima referida. 6) Alteração do 

Regimento do PPGEC: sugeriu-se a retirada do parágrafo único do art. 21 do 

http://www.ppgeducacaociencias.furg.br/index.php/corpo-docente/docentes-permanentes/662-2015-11-09-18-55-21.html
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Regimento PPGEC-QVS/FURG (Art. 21 - O aluno bolsista estará sujeito às normas e 

recomendações das agências financiadoras. Parágrafo Único - Os alunos bolsistas 

demanda social da Capes poderão ter vínculo empregatício de no máximo 20h, 

desde que o assunto da tese/dissertação venha ao encontro da atividade de 

trabalho do bolsista no ensino público.). A Comissão aprovou a proposta. 7) 

Credenciamento de Professor como Orientador de Doutorado: a Comissão 

analisou o credenciamento do Prof. Valmir Heckler e verificou que ele preenche 

todos o requisitos necessários.  Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 8) Pedido de troca de Orientador de Doutorado: a Comissão 

analisou o requerimento do estudante Charles dos Santos Guidotti. Após analisado 

o pedido, verificou-se a concordância das partes envolvidas. O pedido foi aceito por 

unanimidade. 9) Solicitações de prorrogação de Mestrado: a) Bruna Roman 

Nunes: aprovado; b) Izabeth Cristina Campos da Silva Farias: considerando a 

alegação da estudante de que os encaminhamentos para qualificação já haviam 

sido feitos em agosto de 2015, a Comissão deliberou que a qualificação seja 

realizada até o último dia útil do mês de outubro de 2016 e a entrega do texto final 

para defesa da dissertação até a data de 20-12-2016. 10) Aproveitamento de 

créditos por disciplinas: Doutorado: Vinícius Carvalho Beck 10 (dez) créditos; 

Mestrado: Izabeth Cristina Campos da Silva Farias 15 (quinze) créditos. 11) 

Aproveitamento de Atividades (Seminário Geral): Mestrado: Izabeth Cristina 

Campos da Silva Farias 23 (vinte e três) créditos. 12) Aproveitamento de 

créditos por publicação: Doutorado: André Martins Alvarenga 04 (quatro) 

créditos (Revisão – Ata 02/2015). 13) Exame de proficiência em língua 

estrangeira: todos foram aprovados pela Comissão de Curso. Doutorado: Denise 

de Oliveira (língua espanhola: 8,5 e língua inglesa:9,5) e Paulo Marcello Fonseca 

Marques (língua espanhola: 7,0); Mestrado: Luciana Martinez Duarte (língua 

espanhola: 8,0), Luís Felipe Hatje (língua espanhola: 10,0) e Niuza Vieira Corrêa 

(língua inglesa: 8,0). 14) Estágio Docente - Proposta de Estágio: todos foram 

aprovados pela Comissão de Curso. Doutorado: Ana Lícia de Melo Silva e Marcelo 

da Rocha Nunes; Mestrado: Flávia Moura de Freitas e Roberta Thomé Frediani. 15) 

Estágio Docente - Relatório Final: todos foram aprovados (2CR-30h cada) pela 

Comissão de Curso. Doutorado: Daniele Simões Borges; Mestrado: Márcia Senna de 

Souza e Willian Rubira da Silva. 16) Auxílio Financeiro ao Estudante: a 

Comissão deliberou por indeferir o pedido de quem já recebeu auxílio financeiro 

durante o ano de 2016. Doutorado: Alexandra Maiato (já recebeu), Bruna Telmo 

Alvarenga (condicionada à apresentação da carta de aceite), Maurício Cravo dos 

Reis (condicionado à apresentação da carta de aceite), Núbia Rosa Baquini da Silva 

Martinelli (aprovado) e Rejane Conceição Silveira da Silva (já recebeu em 2016); 

Mestrado: Aline de Lima Brum (aprovado), Francieli Martins Chibiaque (aprovado) e 

Odair Nunes Soares (aprovado). Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 

ata, que após lida e aprovada será assinada pela Coordenadora do PPGEC-

QVS/FURG, Profª Drª Méri Rosane Santos da Silva. 

 

____________________________________________ 

Profª Drª Méri Rosane Santos da Silva 

Coordenadora do PPG Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde 


