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Aos dezenove dias de novembro de dois mil e quinze, às nove 09 horas, na sala 

quatro (04) do CEAMECIM, reuniu-se o colegiado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Ciências: química da Vida e Saúde - PPGEC FURG, composto pela 

Profª. Dra. Méri Rosane Santos da Silva, e com as presenças da Profª. Dra. Angélica 

Conceição Dias Miranda,  Prof. Dra. Elaine Correa Pereira, Prof. Dra. Fernanda 

Antoniolo e a representante discente, aluna de mestrado, Fabiani Caseira, 

coordenados pela primeira. Justificaram as suas ausências, as Prof. Dra Ana Voto, 

Profª. Drª Raquel Quadrado, Prof. Drª Tanise Novelo e a representante discente 

Cristina Varela. Na reunião foram tratados dos seguintes temas: 1) Análise da Ata 

07/2015, que foi aprovada por todos; 2) Informes: não houve informes nessa 

reunião; 3) Critérios de avaliação do curso – exigência da área. A coordenadora 

Meri explicou que uma comissão está indicando um formulário a ser enviado a 

todos os docentes do programa,  a fim de que se tenha  subsídio para discutir uma 

proposta em prol de atender as exigências da área para a avaliação de curso com 

nota 5. Após ampla discussão sobre o formulário foi aprovado e o mesmo será 

encaminhado após fazer as adequações indicadas; 4) Solicitação Paula Ribeiro: a 

coordenadora leu memorando recebido da professora Paula Ribeiro, questionando 

como foi feita a seleção para a bolsa PNPD. Expôs que, conforme critérios da Capes, 

o Edital deveria ser público e dar conhecimento para haver ampla seleção. Méri 

explicou que em virtude da  UFRGS ter comunicado que havia urgência e 

emergência na definição de um bolsista, foi feita a indicação de uma professora. 

Após ampla discussão sobre o item e por ter poucas informações sobre o tema, foi 

aprovada a proposta que se busque mais informações com os responsáveis do 

PPGEC/UFRGS, pois é onde a referida bolsa está lotada. Além disso, deliberou-se 

por rediscutir o tema na reunião de dezembro; 5) Oferta e Criação de Disciplina: 

foram aprovadas as seguintes disciplinas: a) Leitura Dirigida: Estudos Culturais e 

Foucaultianos - Profª Raquel Pereira Quadrado - 45 horas/3 créditos - às segundas 

feira, das 14 às 17 horas, 05 vagas para orientandos do PPGEC e 05 vagas para os 

do PPGEDU; b) Leitura Dirigida: dialogando com estudiosos/as queer - Profª Paula 

Regina Ribeiro - 30 horas/2 créditos - às segundas feira, das 14 às 17 horas 

(quinzenal), 10 vagas para orientandos do PPGEC; c) Leitura Dirigida: análise 

cultural em pesquisas no campo dos Estudos Culturais - Profª Joanalira Magalhães - 

às segundas feira, das 14 às 17 horas (quinzenal), 30 horas/2 créditos - 10 vagas 

para orientandos do PPGEC; d) Tópicos Especiais: Ensino e aprendizagem de 



Matemática B - Profª Celiane Costa Machado e Elaine Corrêa Pereira - às segundas 

feira, a partir da 14 horas; 60 horas/04 créditos - 10 vagas para alunos regulares 

do PPGEC, 5 alunos para outros pós graduação e 5 alunos especiais; 6) 

Aproveitamento de crédito: foram aprovadas as seguintes solicitações: a) Flavia 

da Conceição Pohlmann: 12 créditos; b) Liane Serra da Rosa: 20 créditos; c) Sicero 

Agostinho Miranda: 19 créditos; d) Suvania A. de Oliveira Pureza: 11 créditos da 

Modelagem Computacional e 07 do PPGEC; 7) Exame de proficiência em língua 

estrangeira: foram aprovados as seguintes solicitação de reconhecimento de 

proficiência em língua estrangeira: a) Flavia da Conceição Pohlmann: Inglês/Nota 

7,0; b) Raquel Silveira da Silva: Espanhol/Nota 7,0; c) Sicero Agostinho Miranda: 

Inglês/ Nota: 7,0; d) Suvania A. de Oliveira Pureza: Inglês/ Nota: 7,0; e) Rejane 

Conceição Silveira da Silva: Espanhol/ Nota: 8,0; 8) Aproveitamento de 

Atividades: foi aprovada a solicitação de aproveitamento de atividades científicas 

na contagem dos Seminários Gerais de Raquel Silveira da Silva: 05  seminários; o 

pedido de aproveitamento de atividades de Julio Cesar Bresolin Marinho foi  

indeferido; 9) Próxima Reunião da Comissão de Curso: após discussão foi 

aprovada a data de17 de dezembro, às 09 horas para realização da próxima 

reunião da comissão do curso. 10) Outros Assuntos: a) A Professora Angélica 

Miranda explicou que a disciplina TE Produção do Conhecimento Científico foi 

criada e registrada na Ata do PPGEC, em 2011, e encaminhada à DIPOSG, através 

de memorando. Informou que a disciplina foi registrada em ata do PPGEC, em 

2011, com 2 créditos, mas que nos horários com as  disciplinas disponibilizadas 

pelo programa, sempre foi oferecida com 3 créditos. Explicou que esse equívoco 

tem causado transtornos aos alunos. Assim, solicitou a retificação do número de 

créditos da disciplina citada. O colegiado do PPGEC por consenso aceitou o pedido 

de retificação do número de créditos da disciplina referida; b) Foi discutido e 

aprovado a solicitação de verificar como fica a situação da Profª Fernanda no 

programa, em função da sua  vinculação como professora voluntária da Faculdade 

Medicina. 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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