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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 006/2018
Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala três do
CEAMECIM, reuniu-se a Comissão de Curso de Pós-Graduação Educação em
Ciências: Química da Vida e Saúde, sob a coordenaçãoda Profa. Dra.Lavínia
Schwantes, com as seguintes presenças: Prof. Dr. Valmir Heckler, Profa. Dra. Paula
Regina Costa Ribeiro, Profa. Dra. Jaqueline Ritter, Profa. Dra. Celiane Costa Machado,
Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz, DoutorandaFabiani Figueiredo Caseira e
Mestranda Samanta Costa Calcagno. A Comissão de Curso reuniu-separa tratar dos
seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata 005/2018:aprovada. 2) Informes: a) II
EREC: o ônibus foi oportunizado pela Associação Ampla. O evento ocorre nos dias 11 e
12 de maio de 2018. b) Seminários Gerais: o estudante Eduardo encaminhou
sugestão no sentido de que os professores apresentem seus projetos na primeira
atividade do período 2/2018.A Profa. Paula informou que no formato inicial do
programa, ocorriam palestras, os professores apresentavam seus projetos e os alunos
também faziam as apresentações durante os seminários; com o aumento de
estudantes, ficaram apenas as apresentações destes. A Comissão decidiu pelo retorno
desse formato, considerando que a seleção para ingressantes agora é anual. A Profa.
Paula sugeriu que os pós-doutorandos participem das atividades dos Seminários
Gerais, inclusive, na condução das atividades, contribuindo quanto ao estímulo das
provocações. A estudante Samanta manifestou que sente falta de um espaço no qual
os estudantes falem sobre suas pesquisas e sobre a necessidade de maior interação
entre estes. A Profa. Paula destacou que isso poderá ocorrer pela fortificação das linhas
pesquisa. A Coordenadora Lavínia informou que há tempo hábil, no segundo semestre,
para inclusão dessas atividades; c) Apoio ao X EDEA: aprovado; d) Edital Pró-
Equipamentos: a Coordenadora Lavínia informou sobre o resultado da primeira etapa e
que a proposta do PPGEC, nessa fase, foi aprovada; e) Docentes Afastados: a
Coordenadora informou que a Profa. Suzi está afastada para realização de estágio pós-
doutoral. A Comissão tratou sobre o assunto e, de acordo com a legislação aplicável, a
docente fica afastada das atividades da FURG durante o período do pós-doutoramento;
f) Ar condicionado – sala de videoconferência: a Comissão tratou sobre os
equipamentos e a Profa. Paula irá verificar a situação junto à PROPLAD. O Prof. Valmir
sugeriu que, se o problema for referente à licitação, seja verificada a possibilidade de
contratação de empresa para instalação com recursos da Associação Ampla; g) Verba -
impressora com scanner e tripé para câmera: a Comissão aprovou a aquisição
desse itens para o programa, com a verba da Associação Ampla, caso o PPGEC não
seja contemplado pelo Edital Pró-Equipamentos. 3) Pedido de desligamento: a
Coordenadora Lavínia apresentou os encaminhamentos da mestranda Juliana da Silva
Silva e das Professoras Joanalira Magalhães e Juliana Rizza. Homologado o pedido
apresentado pela estudante.4) Pedido de coorientação:a)aprovado o pedido
apresentado pelo estudante Matheus Marinho, Profa. JoanaliraMagalhães e Profa.
Juliana Rizza; b) aprovado o pedido, com condição, apresentado pela estudante
Samanta Calcagno, Prof. João Alberto da Silva e Prof. Julio Marinho. A Comissão
entendeu que a coorientação é possível após o diploma do curso de doutorado do Prof.
Julio ser emitido pela FURG. 5) Pós-Doutorado – Profa. Angélica Miranda:a
Comissão discutiu sobre a situação do pós-doutorado na Universidade, a decisão da
Comissão de Curso no ano de 2016, a normativa do PPGEC criada no ano de 2017 e
decidiu pela homologação do estágio da Profa. Angélica, condicionada à apresentação,
pela pós-doc, do relatório das atividades finais. 6) Aproveitamento de Créditos:
aprovados 02 créditos por disciplina cursada em outro PPG, pelo estudante Vinicius
Carvalho Beck; aprovado o total de 12 créditos, em razão de publicações do estudante
Sicero Agostinho Miranda. A Comissão discutiu sobre os pedidos de aproveitamento de
disciplinas cursadas após a matrícula no curso de doutorado do PPGEC e apontouas
seguintes dúvidas: a) é possível aproveitar disciplina concluída em curso de mestrado
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no doutorado? b) é possível aproveitar disciplina concluída em curso de mestrado, cuja
área não prevê o doutoramento, como é o caso do mestrado profissional, no curso de
doutorado? A Coordenadora fará consulta à DIPOSG. 7) Estágio – plano de
atividades: aprovados os planos apresentados pelas estudantes Liane Serra da Rosa e
Vanessa Silva Luz.Assuntos Gerais: a Comissão decidiu que há necessidade de
discussão sobre as atividades dos pós-doutorandos, a fim de que sejam ampliadas,
considerando-se que o estágio é realizado no âmbito do programa e não apenas com o
orientador. E, ainda, verificou-se que precisa ser discutida a limitação ou não da
quantidade de coorientações por pós-doc. Areunião encerrou-se às 09h58min.Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada
pelos presentes.
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