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Aos vinte e dois dias de outubro de dois mil e quinze, às nove 09 horas, na sala 

três(03) do CEAMECIM, reuniu-se a Comissão do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ciências: química da Vida e Saúde - PPGEC FURG, composto pela Profª. 

Dra. Méri Rosane Santos da Silva, e com as presenças da Profª. Dra. Angélica 

Conceição Dias Miranda, Profª. Drª Ana Paula Votto, Profª. Drª Raquel Quadrado, 

Profª. Dra. Elaine Correa Pereira, e a representante discente, aluna de mestrado, 

Fabiani Caseira, coordenados pela primeira. Justificaram as suas ausências, as Prof. 

Dra Fernanda Carvalho, Profª Drª Tanise Novelo e a representante discente 

Cristina Varela. Na reunião foram tratados dos seguintes temas: 1. Aprovação da 

Ata 06/2015. Após analisada a mesma foi aprovada por unanimidade. 2. 

Informes: A coordenadora falou sobre a avaliação Qualis CAPES e as mudanças do 

sistema de avaliação dos cursos, mais especificamente as exigências para ingresso 

e permanência dos professores no Doutorado. 3. Edital do Processo de Seleção 

I/2016. A Coordenadora apresentou a proposta de Edital e discutiu cada ponto de 

mudança apresentada, tanto pelos membros da reunião, bem como as sugestões 

indicadas pelos demais professores do Programa. Entre as principais mudanças, 

ressalta-se a questão da documentação. Acrescentou-se a exigência de que o 

candidato deverá apresentar documento com foto, no momento da realização da 

prova escrita e entrevista. O mesmo deverá ter foto, podendo ser Carteira Nacional 

de Habilitação e Carteira de Identidade. Outro ponto destacado foram os prazos, 

segundo a PROPESP, todas as atividades do processo seletivo deverão prever 

prazos para recursos, o que foi atendido a partir da inserção de um prazo para 

recurso e corresponde período de resposta ao mesmo, no final do processo. Quanto 

à questão do pagamento de inscrição, foi exposto que a Universidade está 

solicitando que seja previsto um período de pedido de isenção de pagamento da 

inscrição aos que não tenham como pagar, com a previsão de prazo para análise e 

parecer. Além disso, deve ser estabelecido um outro prazo de inscrição de 

candidatos não isentos. Houve dúvidas nesse item, pois teria de ser feito dois 

processos inscrição: o primeiro, possibilitando que os alunos possam se inscrever 

e pedir isenção; e, o segundo, para os que não pedem isenção e/ou aos que possam 

não tê-la conseguido. Após ampla discussão, o colegiado acordou em não fazer 

cobrança de inscrição no edital 01/2016 e que esta discussão será retomada na 

elaboração do próximo edital de seleção. 4. Critério de ingresso no doutorado, 

alteração regimental: A coordenadora expôs que na reunião ocorrida com os 



docentes, em 08 de outubro de 2015, foi discutido sobre a avaliação dos critérios 

de permanência no programa. Nesta reunião foi criada uma comissão para analisar 

os critérios de avaliação dos docentes, bem como os instrumentos de coleta de 

dados dos docentes. A Comissão foi formada pela Coordenadora Méri, as docentes 

Gionara, Lavínia e Débora. Essa comissão está construindo uma planilha, que será 

encaminhada aos docentes. Foi destacado que, segundo os critérios da área, a 

exigência para permanência no mestrado é de pelo menos um artigo por ano em 

periódico com qualis B1, enquanto que para o doutorado são dois artigos por ano 

em periódico com qualis B1. Depois da discussão, este ponto de pauta será 

rediscutido em uma próxima reunião da Comissão de Curso. 5. Oferta de 

Disciplina: Discursos sobre a ciência na história - Profª Lavínia Schwantes - 45 

horas/3 créditos - 15 vagas. Aprovado por unanimidade. 6. Aproveitamento de 

crédito: - Flavia da Conceição Pohlmann: esta solicitação baixou em diligência, 

para que a aluna anexe a documentação comprobatória. 7. Exame de proficiência 

em língua estrangeira - foram aprovados as proficiência dos seguintes alunos: 

Daniel Rodrigues Duarte Teixeira Corrêa: Espanhol/Nota 8,0; Flavia da Conceição 

Pohlmann: Espanhol/Nota 7,7; Marcia Senna de Souza: Espanhol/Nota 7,0; Rafaele 

Rodrigues de Araújo: Espanhol/Nota 7,0. 8. Solicitação de ajuda financeira - 

foram aprovados os seguintes pedidos de ajuda financeira, condicionado a 

disponibilidade orçamentária: Liliane Silva de Antiqueira. Aprovado por consenso. 

9. Estágio Docente - Plano de Atividades: Foi aprovado por unanimidade a 

solicitação de realização do Estágio docente da aluna Aline Cardoso de Oliveira 

Macedo. 10. Estágio Docente - Relatório Final: foi aprovado por unanimidade o 

relatório do estágio docente da aluna do mestrado Juliana Cotting Teixeira, 

perfazendo 60h/4 créditos. 11. Revisão dos créditos de Beatriz Spotorno 

Domingues. O pedido de revisão da contagem dos créditos da aluna, referente ao 

Estágio Docente, foi remetido para próxima reunião, considerando a necessidade 

de que a aluna registre no relatório a carga horária para organização da disciplina. 

No último ponto de pauta desta reunião, 12. Outros Assuntos, não foram 

apresentados novos temas para discussão. Sendo assim e nada mais havendo a 

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

assinada pelos presentes.  

 


