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Aos dezessete  dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 09 horas, na 
sala 01 do 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 e as professoras Drª Ana Paula Votto, Drª Raquel Quadrado, Drª 
Elaine Correa Pereira, Drª Fernanda Carvalho, bem como a representante 
discente, aluna de mestrado, Profª Fabiani Caseira. Justificaram as suas 
ausências as professoras Dra. Tanise Novello e a doutoranda Cristina Varela. 
Na reunião foram discutidos os seguintes pontos de pauta:  1. Aprovação das 
Atas  08/2015. A ata, após lida, foi aprovada. 2. Informes: a) Financiamento 
PPGEC. A Coordenadora informou que   recebeu email informando sobre a 
liberação de verba da CAPES para o Programa. Expôs que a verba ficará  
centralizada no PPGEC/UFSM e disse que nesse caso será complicado o 
funcionamento do curso, pois teremos que encaminhar tudo pela UFSM; b) 
Situação da Profª Fernanda no PPGEC: a Méri informou que ficou de responsável 
para ver sobre o fato da Fernanda estar no PPGEC como prof. Voluntária da 
Universidade. Expôs que a Diretora de Pós-graduação, profª Rosilene Maria 
Clementin afirmou não haver regramento para esta situação, visto nunca ter 
ocorrido essa demanda. Rosi recomendou que, no caso da abertura de novas 
vagas para orientandos, utilizássemos os mesmos critérios relacionados aos 
bolsistas PNPD, sugerindo que a mesma não assuma novos orientandos de 
doutorado; c) Revisão do Regimento: a Méri relatou que, junto com a profª Ana, 
fizeram a revisão do regimento e identificaram àqueles pontos em que houve 
mudança regimental por decisão da Comissão de curso e que a versão final do 
Regimento revisado será encaminhado a todos os membros da comissão e a 
deliberação sobre o mesmo será realizada na próxima reunião da comissão, que 
acontecerá em 2016. Destacou também que identificaram que existe duas 
questões que foram levantadas nas reuniões e não foram deliberadas, que são: 
I) a exigência de artigo do doutorado ser no tema da tese; e, II)  exigência da 
submissão de um artigo em periódico para obtenção de título de mestrado. 
Esses dois pontos também serão pautados para a próxima reunião; 3. Bolsa 
PNPD/FURG:  A coordenadora apresentou a correspondência (Of. Circ. 
052/2015 PPGEC/FURG) enviada ao Professor Diogo Souza, sobre o processo de 
seleção para bolsa PNPD/FURG. Na resposta recebida pelo ofício 35/2015 ele 
informou a necessidade de estabelecimento de critérios para o preenchimento  
da vaga para bolsa PNPD (Of. 34 e 35 PPGEC/UFRGS). Méri ressaltou que 
questionou a referida coordenação quanto à formação de comissão para a 



seleção citada, visto que a FURG tem uma regulamentação sobre os critérios de 
seleção deste tipo de bolsista, mas a bolsa é da UFRGS. O Professor Diogo ficou 
de buscar informações e retornar. Após ampla discussão o colegiado do PPGEC 
sugeriu que a Coordenadora faça solicitação por escrito sobre como proceder no 
processo seletivo para a Bolsa Pós-doutoral, disponibilizada pelo PPGEC 
Associação Ampla. 4. Cronograma de Matrícula e início das aulas. A 
coordenação apresentou ao grupo a proposta de calendário para as matrículas 
do semestre 1/2016 (anexo 1). Tal proposta foi aprovada por unanimidade. 5. 
Edital de Seleção de Alunos Especiais: a coordenação apresentou uma sugestão 
de Edital de seleção de aluno especial para o 1º semestre de 2016 (anexo 2). A 
proposta foi aprovada por unanimidade. 6. Horário das disciplinas do próximo 
semestre. foi apresentado o quadro de disciplinas disponibilizadas para o 
próximo semestre (anexo 3), o qual foi analisado e aprovado; 7. Estágios 
Docentes: a coordenação relatou que aconteceu uma reunião com a Diposg em 
que foi discutida a regulamentação de realização dos Estágios Docentes na 
FURG. Após as resoluções tomadas nesta reunião, foi identificado que teremos 
que rever a nossa normatização, principalmente, em dois pontos: a) Número de 
Créditos dos Estágios Docentes; e b) a exigência de realização de dois estágios 
docentes no doutorado. Após discussão, definiu-se que este ponto de pauta será 
retomado na próxima reunião e que, com a nova regulamentação, discutiremos 
as adequações regimentais necessárias; 8. Oferta e Criação de Disciplina: a) 
Vocabulário de Deleuze: analisando conceitos - Profª. Méri Rosane Santos da 
Silva, cuja ementa é: Estudos da concepção de ciência e de conceito científico em 
Deleuze, considerando os conceitos apresentados na sua obra Vocabulário de 
Deleuze, com 45 horas/ 03 créditos, realizada nas 4ª feiras, de forma quinzenal, 
das 08:00 às 12 horas, com a abertura de 10 vagas para alunos do PPGEC, 05 
para discentes de outros programas e 02 vagas para alunos especiais. A criação 
desta nova disciplina foi aprovada por unanimidade. 9. Aproveitamento de 
crédito: Foram analisados e aprovados as seguintes solicitação de 
aproveitamento de crédito: a) Fernanda Fátima Cofferri: 02 créditos. b) Lidiane 
Santos de Freitas: 04 créditos; 10. Exame de proficiência em língua 
estrangeira: foram discutidas e aprovadas as seguintes solicitações de 
proficiência em língua estrangeira:  a) Liliane Silva de Antiqueira: Inglês/7,5 e 
Espanhol/7,0; 11. Proposta de Estágio Docente – foram aprovadas as 
propostas de realização do Estágio Docente das doutorandas Cristina 
Monteggia Varela e Suvânia Acosta de Oliveira Pureza. 12. Estágio Docente 
- Relatório Final: foram aprovados os relatórios de realização dos Estágios 
docentes das seguintes alunas: a) Maria de Fátima Baldez Rodrigues - 04 
créditos e b) Lidiane Santos de Freitas - 04 créditos; 13; c) Auxílio Financeiro 
ao Estudante: a solicitação de auxílio financeiro feito pela mestranda Raquel 
Silveira da Silva foi aprovado condicionado a disponibilidade financeira do 
curso. 14. 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. 
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