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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

ATA 006/2017
 
 
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala 03 do
CEAMECIM, reuniu-se a Comissão de Curso de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química
da Vida e Saúde, sob a coordenação da Profª Drª Lavínia Schwantes, com as seguintes presenças:
Mestranda Luis Felipe Hatje, Doutorando Marcelo da Rocha Nunes, Profª Drª Sheyla Costa
Rodrigues, Profa. Dra. Paula Regina Costa Ribeiro, Profa. Dra. Suzi Samá Pinto e Prof. Dr.
Valmir Heckler. Justificadas as ausências das Professoras Angélica da Conceição Dias Miranda e
Tanise Paula Novello. 1) Aprovação da Ata 005/2017: aprovada. 1) Informes: a) reunião dos
coordenadores PPGEC FURG/UFSM/UFRGS/UNIPAMPA: foi realizada reunião com os
Coordenadores dos PPGEC’s em 25/08/2017 na FURG e agendada a próxima para 22/09/2017,
na UFRGS. Foram tratados assuntos referentes à avaliação do quadriênio da Associação Ampla,
cujo resultado será divulgado em 15/09/2017. Em relação à Coordenação Geral, será realizada
eleição em 2018, mantendo-se a Profa Paula Ribeiro como candidata; futuramente, pretende-se
que a Coordenação Geral seja exercida por um dos Coordenadores de Curso. Quanto às linhas de
pesquisa, ficou esclarecido possibilidade de apenas um docente integrar uma linha. b)
Reorganização dos recursos financeiros: foi encaminhado e-mail aos discentes e docentes para
que confirmem os eventos já informados e, também, para aqueles que não haviam se manifestado
anteriormente. Restou definida destinação de recursos da rubrica “pessoa jurídica” para o 37ª
EDEC, organizado pela Profa. Maria do Carmo Galiazzi. c) Disciplina “A Diversidade na
Escola: Contribuições das Neurociências”: a oferta da disciplina pela Profa. Fernanda
Antoniolo Hammes de Carvalho no período 2/2017 foi analisada pelo Conselho do IE e, após o
trâmite do processo de criação, restou definido que a Profa. Gionara Tauchen irá ofertar a
disciplina em colegiado com a Profa. Fernanda. d) Recredenciamento dos docentes: foi
discutido que os projetos dos docentes precisam ser atualizados. e) Revisão 2017 da Plataforma
Sucupira “por Docente”: cada PPGEC cuidará de seus dados e, na FURG, serão agendados
horários com os docentes para que informem seus dados corretos. f) Redução de disciplinas dos
QSL’s (mestrado e doutorado): está sendo feito levantamento de todas as disciplinas criadas no
PPGEC/FURG e os professores serão contatados para que informem as que deverão ser extintas.
g) 4º SINTEC: a Profa. Lavínia falou sobre o início da organização do evento, que está sendo
feito por ela, pela Profa. Gionara e pelo Prof. João. h) VII Seminário Corpo, Gênero e
Sexualidade: a Profa. Paula falou sobre o evento que está sendo organizado pela FURG e pela
UFRGS e, em 2018, contará com a participação da Universidade do Minho (Portugal). O evento
será realizado entre 15 e 21 de setembro de 2018, com atividades no CEAMECIM e no CIDEC.
2) Formulários – Pós-Doc, Coorientação e Fichas de Encaminhamento de Defesa (M e D): a
Comissão verificou os formulários, tendo-os aprovados após as modificações necessárias. Nas
fichas de encaminhamento foi inserido termo de ciência do orientador quanto às requisitos para
os membros externos das bancas avaliadoras e, ainda, termo de ciência do estudante e do
orientador dos requisitos necessários para a titulação nos cursos do PPGEC. 3) Regimento do
PPGEC: A Comissão definiu que os prazos dos atestados/certificados da proficiência e da
validade das disciplinas cursadas pelos alunos antes de ingressarem no PPGEC, deverão ser
contatos retroativamente, a partir da entrada do estudante no PPGEC. A Comissão manteve
decisão de não aproveitar os Seminários Gerais do mestrado no doutorado. Em relação ao
aproveitamento de disciplinas, caso o doutorando tenha feito 1/3 em disciplinas ou tópicos
especiais no mestrado (PPGEC), poderá ser aproveitado no doutorado e cumprido o requisito do
limite mínimo de disciplinas/tópicos especiais. 4) Funcionamento da Comissão de Bolsas: em
2018 a Comissão de Bolsas passará por mudanças em razão dos períodos dos mandatos. A
Comissão de Curso definiu que os mandatos dos docentes devem ser por dois anos e os dos
discentes por um ano. 5) Prazo para novas disciplinas: será feito contato com os professores, a
fim de que em setembro encaminhem as ofertas das disciplinas (1/2018) que precisem ser criadas.
6) Pedido de Estágio Pós-Doutoral – Profa. Cristina Cavalli Bertolucci/Prof. João Alberto
da Silva: aprovado. 7) Aproveitamento de créditos por disciplinas cursadas: aprovados os



26/09/2017 Chave de Autenticidade: 9995.9CA8.2481.F1F7

https://sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria_doc/tela_visualizardoc.php 2/2

pedidos dos seguintes discentes: MESTRADO: Karine Radunz (06 créditos); DOUTORADO:
André Prisco Vargas (06 créditos), Caroline Amaral Amaral (12 créditos), Cezar Soares Motta
(13 créditos), Fabrício Monte Freitas (02 créditos), Joice Rejane Pardo Maurell (05 créditos),
Karla Priscila Schreiber (09 créditos), Rosana Cavalcanti Maia Santos (08 créditos), Sam da Silva
Devincenzi (03 créditos), Vanessa Silva da Luz (22 créditos), Willian Rubira da Silva (23
créditos). 8) Aproveitamento de créditos por publicação: MESTRADO: Camila Rubira da
Silva (02 créditos); DOUTORADO: Liane Serra da Rosa (02 créditos). 9) Estágio Docência –
Plano de Atividades: DOUTORADO: Ana Lícia de Melo Silva e Eduardo Garralaga Melgar
Júnior. 10) Estágio Docência – Relatório Final: MESTRADO: Eliezer Mendes Lopes, Flávia de
Moura Freitas, Guilherme da Cruz Moraes e Roberta Tavares Thomé; DOUTORADO: Ana Lícia
de Melo Silva, Fabiana Loréa Paganini, Letícia de Queiroz Maffei e Liliane Silva de Antiqueira.
11) Exame de Proficiência em Língua Estrangeira: MESTRADO: Caroline de Moura Padilha
(Espanhol), Guilherme da Cruz Moraes (Inglês), Juliana da Silva Silva (Espanhol), Michele
Mello da Silva (Espanhol) e Vagner Viera de Souza (Inglês); DOUTORADO: Caroline Amaral
Amaral (Inglês), Cezar Soares Motta (Inglês), Cristiano da Silva Buss (Inglês), Fabiana Loréa
Paganini Stein (Espanhol), Fabrício Monte Freitas (Inglês), Joice Rejane Pardo Maurell
(Espanhol), Marcelo da Rocha Nunes (Inglês), Marcelo da Rocha Nunes (Espanhol), Maria
Helena Machado de Moraes (Inglês), Vanessa Silva da Luz (Espanhol) e Willian Rubira da Silva
(Inglês). Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada pelas/os integrantes da Comissão presentes na reunião.
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