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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

A T A 003/2017

Aos dezoito dias do mês de maio 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: Mestrando Luis Felipe Hatje, Doutorando
Marcelo da Rocha Nunes, Profª Drª Paula Regina Costa Ribeiro, Profª Drª Sheyla Costa
Rodrigues, Profª Drª Tanise Paula Novello e Prof. Dr. Valmir Heckler. Justificada
ausência da Profª Drª Suzi Samá Pinto, em razão de participação em evento. 1)
Aprovação da Ata 002/2017: aprovada. 2) Informes: na data de 15-05-2017 foi
realizada reunião da Coordenação Geral da Associação Ampla, na UFSM, com a
participação das quatro sedes (FURG-UFSM-UFRGS-UNIPAMPA). Foram informados,
quanto aos recursos financeiros, os seguintes limites: outubro/2017 para empenho e
dezembro/2017 para utilização, sendo que a verba pode ser estendida até março/2018.
Em relação à próxima gestão da Coordenação Geral, as três sedes já participantes da
Associação foram favoráveis à candidatura da Profª Paula Ribeiro. A gestão atual
permanece até dezembro/2017 e, caso a verba seja estendida, até março/2018.
Durante a reunião na UFSM também foi tratado sobre o ofício da Coordenação Geral à
CAPES sobre a inserção da UNIPAMPA. 3) Encaminhamentos dos/das discentes do
PPGEC: na data de 11-05-2017, os/as estudantes do programa, em assembleia,
elaboraram ata e apresentaram os seguintes encaminhamentos: a) Distribuição e
acompanhamento de bolsas via relatório anual; b) Adequação das Normas da CAPES;
c) Ampliação da Representação Estudantil; d) Relacionamento Interpessoal; e)
Uniformização das informações via deliberação da Comissão; f) adequação urgente do
Regimento Interno do PPGEC.  Quanto aos pontos, a Comissão entendeu e deliberou o
que segue: a) o assunto foi tratado em reunião geral dos/das docentes do programa,
que aprovaram a proposta de avaliação via relatório para os/as bolsistas e de
distribuição de bolsas com cota de 50% para alunos ingressantes e de 50% com
abertura de edital para quem não possui bolsa; b) não foi aprovado, pois a Portaria
76/2010 da CAPES – norma superior às normas do PPGEC - está vigente desde 2010 e
o assunto já vinha sendo tratado com os/as bolsistas; c) aprovada a inclusão de dois
suplentes, com direito a voz na ausência do titular; d) A Comissão ouviu as reflexões
apresentadas, as quais serão consideradas nas atividades de gestão do PPG; e) A
Comissão está de acordo com a uniformização via deliberação; f) A Comissão está de
acordo com a alteração do Regimento do PPGEC. 4) Concessão de Créditos: a)
Disciplinas cursadas em outro PPG (FURG/IES diversa) concomitantemente com o
PPGEC: o PPGEC já decidiu anteriormente que podem ser cursadas  disciplinas em
outro PPG, sem limite de créditos; b) Participações em Reuniões das Comissões: a
Comissão deliberou pela contagem de um seminário a cada reunião na qual o/a
discente participe, mediante a devida comprovação. 5) Recursos Financeiros (Ônibus
ENPEC, diárias ENSEÑANZA, outros): deverá ser aguardado o prazo de 31 de maio
de 2017, quando todos/as docentes terão respondidos sobre os possíveis eventos, a fim
de que seja feita a divisão dos recursos. 6) Normativa de bolsas: a Comissão de
Bolsas organizará o material que será encaminhado previamente à Comissão de Curso.
A Comissão de Curso sugere que o currículo lattes dos/das bolsistas seja
documentado. 7) Edital de Aluno/a Especial 2/2017: aprovado. 8) Criação de
Disciplinas: foram aprovadas as seguintes disciplinas: a) Perspectiva Cartográfica
(45h/03CR) – Profª Tanise Paula Novello; b) Tópico Especial: A diversidade na escola:
contribuições das neurociências (30h/02CR) – Profª Fernanda Antoniolo Hammes de
Carvalho; c) Temas de Física na pesquisa-formação de professores (60h/04CR) – Prof.
Valmir Heckler; d) Ciência, Tecnologia e Educação (45h/03CR) – Profª Suzi Samá Pinto;
e) Tópico Especial: Método clínico como instrumento de investigação e análise em
pesquisas de ensino (30h/02CR) – Prof. João Alberto da Silva; f) Pesquisa Narrativa na
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Educação em Ciências (45h/03CR) – Profª Aline Machado Dorneles; g) Leitura Dirigida
– Formação: Gênese, Historicidade e Possibilidades Conceituais (30h/02CR) – Profª
Gionara Tauchen; h) Leitura Dirigida: temas contemporâneos em gênero e sexualidade
(45h/03CR) – Profª Paula Regina Costa Ribeiro e Profª Joanalira Corpes Magalhães. 9)
Normativa de Estágio: incluída a nomenclatura “doutorando”, no parágrafo único do
art. 3º da normativa. 10) Revisão do Regimento do PPGEC: a Coordenação irá
encaminhar a proposta de alteração do Regimento à Comissão de Curso e será
realizada reunião apenas para tratar sobre o assunto. Após, será realizada reunião
geral dos/das docentes do PPGEC. 11) Relatório de estágio pós-doutoral – Profª
Regina Trilho Otero Xavier/Prof. João Alberto da Silva: aprovado pela Comissão de
Curso, em razão de que já foi aprovado o plano de estágio pós-doutoral. 12) Pedido de
estágio pós-doutoral – Profª Cristina Cavalli Bertolucci/Prof. João Alberto da
Silva: a Comissão orienta e delibera que seja aguardada a regulamentação do estágio
pós-doutoral. 13) Pedido de prorrogação do curso de mestrado – Marcelo Cadaval
da Fonseca: aprovado. 14) Pedido de coorientação de doutorado – Núbia
Martinelli/Prof. Luiz Mackedanz/Profª Jaqueline Ritter: a Comissão verificou o “Ofício
nº 01/2015” que comunica a coorientação e deliberou solicitar o envio de novo
documento pela aluna, a fim de que seja inserida a justificativa e a data correta de
assinatura da solicitação. 15) Pedido de coorientação de doutorado – Daner Silva
Martins/Profª Maria do Carmo Galiazzi/Profª Cleiva Aguiar de Lima: aprovado. 16)
Pedido de coorientação de mestrado – Luis Felipe Hatje/Profª Paula Ribeiro/Profª
Joanalira Magalhães: aprovado. 17) Pedido de coorientação de mestrado – Juliana
Silva da Silva/Profª Joanalira Magalhães/Profª Juliana Lapa Rizza: a Comissão
orienta e delibera que seja aguardada a regulamentação da coorientação, neste caso
devido a professora ser pós-doutoranda e não ter vínculo. 18) Aproveitamento de
créditos (por disciplina cursada): a Comissão aprovou o seguinte: Francine
Mirapalheta Bravo-M (27 créditos); Luis Felipe Hatje-M (06 créditos); Cristiano da Silva
Buss-D (12 créditos); Deisiré Amaral Lobo-D (26 créditos); Juliana Cotting Teixeira-D
(18 créditos); Mauricio Cravo dos Reis-D (12 créditos); Paola Reyer Marques-D (19
créditos). 19) Aproveitamento de créditos (por publicação): a Comissão aprovou o
seguinte: Franciele Martins Chibiaque-M (02 créditos); Francine Mirapalheta Bravo (01
crédito). 20) Estágio Docência – Plano de Atividades: aprovados os planos dos/das
discentes: Cristiane da Cunha Alves-M; Francieli Martins Chibiaque-M; Flávia Moura de
Freitas-M; Ana Lícia de Melo Silva-D; Daniele Simões Borges-D; Liliane Silva de
Antiqueira-D; Marcelo da Rocha Nunes-D. Os planos das discentes Crislaine de
Anunciação Roveda-M e Fernanda Pinto Mota-D baixaram em diligência. 21) Estágio
Docência – Relatório de Atividades: aprovados os relatórios dos/das discentes:
Tanibel Goulart Lemos-M; Alexandra de Moraes Maiato-D; Juliana Cotting Teixeira-D;
Mauricio Cravo dos Reis-D; Sabrina Amaral Pereira-D. 22) Exame de Proficiência em
Língua Estrangeira: aprovados os certificados de proficiência dos/das discentes: Flávia
Moura de Freitas-M (espanhol – 7,0); Willian Rubira da Silva-M (inglês – 9,0); Carla
Rosane Mattos Gautério (espanhol – nota 8,0); Juliana Cotting Teixeira (espanhol – 7,0);
Maria de Fátima Baldez Rodrigues (inglês – 7,4 e espanhol – 7,0); Paola Reyer
Marques (espanhol – 7,0); Sabrina Amaral Pereira (espanhol – 9,0); Suvania Acosta de
Oliveira Pureza (espanhol – nota 8,0). 23) Assuntos Gerais: a Comissão verificou que
está faltando um docente na respectiva representação, pois no momento, integram,
nessa condição: Profª Paula Ribeiro, Profª Tanise Novello, Profª Suzi Samá e Prof.
Valmir Heckler, sendo que o Regimento do PPGEC determina que sejam cinco
docentes na representação (art. 14). A Comissão lembrou que, quando for realizado
estágio docente em disciplina ofertada pelo Instituto de Educação, a respectiva
Coordenação do Curso precisa ser cientificada sobre o estágio. A Comissão verificou a
necessidade das seguintes regulamentações: a) estágio pós-doutoral no PPGEC; b)
coorientação por professor/a que não seja integrante do PPGEC e/ou da FURG; c)
limite de créditos obtidos pelos/as discentes em leituras dirigidas. A Comissão sugere,
quanto à oferta de disciplinas, que seja observado o equilíbrio na quantidade de
disciplinas ofertadas no primeiro e no segundo semestres, bem como que sejam
divulgadas as ofertas de disciplinas dos/as docentes do PPGEC em outros PPG’s, a fim
de que os/as discentes do PPGEC possam cursá-las. A Comissão discutiu sobre a
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oferta de “disciplina”, “tópico especial” e “leitura dirigida” e sobre a necessidade de
vinculação das disciplinas com a linha de pesquisa do/da docente. 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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