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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE

ATA 007/2017
 
 
Aos vinte e um dias do mês de setembro 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. Sheyla Costa
Rodrigues, com as seguintes presenças: Mestrando Luis Felipe Hatje, Profa. Dra. Paula
Regina Costa Ribeiro, Profa. Dra. Tanise Paula Novello e Prof. Dr. Valmir Heckler.
Justificadas as ausências das Professoras Lavínia Schwantes e Suzi Samá Pinto. 1)
Aprovação da Ata 006/2017: aprovada. 2) Informes: a) Avaliação da CAPES: a
Comissão discutiu sobre a avaliação quadrienal, sobre o preenchimento da Plataforma
Sucupira  e visão da Associação Ampla pela CAPES. A Comissão deliberou que deve ser
realizada reunião geral dos professores, a fim de que sejam apresentados: nota,
gráficos e recurso e, ainda, a fim de que sejam fixadas diretrizes referentes ao
preenchimento adequado das Plataformas Lattes e Sucupira. A Comissão definiu que,
caso permaneça a nota atribuída após o recurso, deve ser verificada a hipótese de
separação da FURG, a fim de que o programa seja  gerenciado de forma melhor. b)
Novo Regimento Geral de Pós-Graduação da FURG: a Comissão foi comunicada
sobre o novo Regimento Geral de Pós-Graduação da Universidade, que determina que
os editais dos programas devem passar pelas unidades educacionais aos quais se
encontram vinculados. Assim, no caso do PPGEC, deverão ser submetidos às seguintes
unidades: IE, IMEF, EQA, C3, ICHI e ICB. A Profa. Paula Ribeiro alertou que os editais
precisam passar pela Procuradoria Jurídica da Universidade. A Comissão tratou sobre a
necessidade de antecipação dos procedimentos anteriores às publicações dos editais,
como, por exemplo, o edital de recredenciamento, cujos procedimentos precisariam
começar em dezembro/2017, a fim de que seja publicado em março/2018. 3) Pedidos
de Coorientação: a Comissão analisou e aprovou os pedidos de coorientação das
estudantes Juliana da Silva Silva e Lara Torrada Pereira, orientadas, respectivamente,
pelas Professoras Joanalira Magalhães e Paula Ribeiro. As duas estudantes serão
coorientadas pela Pós-Doutoranda Juliana Lapa Rizza. 4) Aproveitamento de
créditos por disciplinas cursadas: A Comissão analisou e deferiu os pedidos dos
estudantes, nos seguintes termos: José Oxlei de Souza Ortiz (M): 08 (oito) créditos
cursados em outro PPG; Karla Priscila Schreiber (D): 03 (três) créditos cursados como
aluna especial no PPGEC; Sirlei Nadia Schirmer: 12 (doze) créditos cursados em outro
PPG e como aluna especial do PPGEC. A Comissão analisou o art. 46 do Regimento
PPGEC 2017 e por constar “egressos” no texto do artigo, bem como por ser considerado
“egresso” apenas aquele que foi aluno regular do programa, concluiu que o
aproveitamento de créditos cursados na condição de aluno especial deve orientar-se
pela regra do art. 45, inciso II do Regimento 2017 (limite de oito créditos para o curso
de mestrado e de doze para o curso de doutorado). Quanto ao pedido de revisão da
estudante Janice Rubira Silva (D), a Comissão deferiu 14 (quatorze) créditos cursados
dentro do prazo de cinco anos antes de seu ingresso no PPGEC, em razão de que o
Regimento 2014 não prevê limite de créditos para o aproveitamento daqueles cursados
anteriormente em outro programa de pós-graduação, prevendo apenas o limite
temporal (art. 41, §2º, Regimento 2014). 5) Exame de Proficiência em Língua
Estrangeira: aprovada a proficiência em língua espanhola da estudante Maria Rozana
Rodrigues de Almeida (D). 6)Estágio Docência: aprovado o plano de atividades da
estudante Fernanda Pinto Mota (D). Assuntos Gerais: a Comissão reitera a
necessidade de reunião geral dos professores para análise da avaliação quadrienal e da
Associação Ampla. A Comissão foi informada sobre os valores que serão disponibilizados
aos discentes e docentes PPGEC/FURG no período II/2017. O mestrando Luis Felipe
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Hatje agradeceu pela experiência na Comissão de Curso e manifestou e informou que
irá abrir a oportunidade para outro colega de curso do PPGEC. 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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