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Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 09 horas, no 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, as professoras: Profª. Drª Elaine Correa Pereira, Profª. Drª 

Ana Paula Votto e Profª. Drª Fernanda Antoniolo Hammes de Carvalho, bem como 

das representantes discentes, aluna de mestrado, Fabiani Caseira e a aluna do 

doutorado, Cristina Monteggia. Na reunião foram discutidos os seguintes pontos de 

pauta: 1) Informes: a) Planejamento do Auxílio Discente – será elaborada uma planilha 

de previsão para auxílio discente, afim de que os alunos possam listar os possíveis 

eventos que participarão ao longo do ano, esta planilha deverá ser enviada até o dia 

30/04/15. b) PROAP para a UFRGS – a Coordenação relatou sobre os possíveis 

problemas com a verba do PROAP, caso ela seja destinada diretamente à UFRGS, 

diferentemente do que vinha acontecendo em anos anteriores. c) Reunião com o 

Coordenador da UFRGS no dia 30/04/15 – assim que a reunião for confirmada será 

enviado convite aos demais professores. d) Inativação de disciplinas – A Secretaria 

enviará aos professores listagem contendo todas as disciplinas, tópicos especiais e 

leituras dirigidas do QSL, a fim de que os mesmos possam selecionar quais delas não 

estão sendo ofertadas e consequentemente poderão ser inativas. e) Reunião dos PPG 

do IE – a Coordenação informou sobre as seguintes decisões em conjunto com os três 

Programas: Verificação das disciplinas do QSL dos três Programas para não existir 

colisão entre disciplinas; priorizar as matrículas para alunos vinculados ao PPG que a 

disciplina pertence; divulgação de um quadro de disciplina geral, com as disciplinas dos 

três Programas; unificar o período de matrículas dos três Programas; elaborar um 

questionário único para os três Programas relacionado aos dados do Portal Sucupira; 

aula inaugural no segundo semestre com os três programas e realização de reuniões 

com as Secretarias e Coordenadores. 2) Aprovação da Ata 01/2015 – aprovação por 

unanimidade da Ata 01/2015. 3) Alteração da data da reunião do Colegiado – 

aprovação por unanimidade da alteração da Reunião do Colegiado no mês de Junho 

para 11/06/15. 4) Situação da Profª Fernanda Antoniolo no Programa – a Profª 

Fernanda submeterá, na próxima reunião da Comissão do PPGEC, do Projeto de 

ProDoc, a fim de credenciá-la a desenvolver o seu trabalho na FURG, pois o projeto foi 

aprovado na UFRGS, por esta ser a instituição responsável pela bolsa. 5) 

Aproveitamento de crédito – foram aprovados os aproveitamentos de créditos dos 
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seguintes alunos: ANDRÉ MARTINS ALVARENGA, aproveitamento por publicações – 2 

créditos; CAMILA FERREIRA PINTO DAS NEVES, aproveitamento por publicações – 2 

créditos; DANER SILVA MARTINS, aproveitamento das disciplinas – 12 créditos; 

DANIELE SIMÕES BORGES, aproveitamento de disciplinas – 24 créditos; DIANA PAULA 

SALOMÃO DE FREITAS, aproveitamento por publicações – 2 créditos; MARIA DE 

FÁTIMA BALDEZ RODRIGUES, aproveitamento de disciplinas – 24 créditos. Houve 

indeferimento dos pedidos dos alunos: DIANA PAULA SALOMÃO DE FREITAS e 

LEANDRO DA SILVA SAGGIOMO. 6) Estágio docência: plano de atividades - Foram 

aprovados os planos de estágio docência dos seguintes alunos: FERNANDA FÁTIMA 

COFFERRI e MARIA DE FÁTIMA BALDEZ RODRIGUES. 7) Estágio docência – relatório 

final: FRANCIELE PIRES RUAS e JOSIANE VIAN DOMINGUES.  Houve indeferimento do 

pedido dos aluno: RODRIGO LEMOS SOARES, que baixou em diligência para completar 

as informações faltantes e será reavaliado na próxima reunião. 8) Exame de 

proficiência em língua estrangeira - Foram aprovados os exames de proficiência, 

requisito para titulação do programa dos seguintes alunos: DANER SILVA MARTINS, 

DANIELE SIMÕES BORGES e FERNANDA FÁTIMA COFFERRI. Houve indeferimento do 

pedido da aluna: DIONARA TERESINHA ARAGON ASEFF,  que baixaram em diligência 

para verificação de algumas informações e serão reavaliados na próxima reunião. 9) 

Auxílio financeiro para discente – Foi aprovado o relatório de atividades de auxílio 

financeiro da seguinte aluna: FABIANI FIGUEIREDO CASEIRA. Nada mais havendo a 

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

pelos presentes. 

 

____________________________________________________ 

Méri Rosane Santos da Silva 
 
 

____________________________________________________ 
Angélica Conceição Dias Miranda 

 
 

____________________________________________________ 
Ana Paula Votto 

 
 

____________________________________________________ 
Fernanda Antoniolo H. de Carvalho 

 
 

____________________________________________________ 
Fabiani Caseira 

 
 

____________________________________________________ 
Cristina Monteggia 
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____________________________________________________ 

 
Elaine Correa Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a via original encontra-se assinada) 
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