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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 009/2017
 
Aos quatorze dias do mês de dezembro 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: Mestranda Samanta Costa Calcagno,
Doutorando Marcelo da Rocha Nunes, Profa. Dra. Paula Regina Costa Ribeiro, Prof. Dr.
Valmir Heckler e Profa. Dra. Suzi Samá Pinto. 1) Ata 008/2017: aprovada. 2) Informes:
a) plataforma Sucupira: a Coordenadora tratou sobre o preenchimento anual – 2017;
b) redução do QSL: foi apresentada a planilha encaminhada pela DIPOSG, contendo
todas as disciplinas criadas desde o início do Programa, que servirá de base para a
redução dos QSL’s dos cursos de mestrado e doutorado. A Comissão discutiu sobre o
assunto, destacando que: a) a disciplina deve caracterizar a linha de pesquisa; b) cada
docente precisa ter uma disciplina vinculada; c) a disciplina precisa estar dentro da
grande área do PPGEC. A Comissão sugere que os professores criem disciplinas gerais
(“x1, x2, x3 ...”) e fixas, com conteúdo distinto, a fim de que os alunos possam realizar
as suas matriculas. E, ainda, sugere-se que seja ofertada uma disciplina comum a todos
os estudantes do PPGEC, ministrada por mais de um docente, que trate sobre
metodologias. A Profa. Lavínia informou que há a ideia de uma disciplina comum entre
os três PPGEC’s da Associação Ampla. A Profa. Paula lembrou sobre duas disciplinas
de metodologia intituladas Produção de dados de pesquisa e Análise de dados; c)
Portal Educacional da CAPES: a Coordenadora informou a disponibilização de
conteúdo de pesquisa pela CAPES pelo site https://educapes.capes.gov.br/; d) Pedido
de nota de repúdio: foi noticiado que um aluno do PPGEC efetuou postagens em rede
social contra a ideologia de gênero, identificando-as com “#PPGEC”, por isso, outro
estudante informou o fato e pediu que fosse publicada uma nota de repúdio pelo
Programa. A Comissão, considerando o direito de opinião e a necessidade de serem
observados os devidos procedimentos, orienta que o segundo estudante encaminhe a
demanda via Ouvidoria da Universidade, ocasião em que a Coordenação do PPGEC
será instada a se manifestar sobre a situação. 3) Coordenação Adjunta do PPGEC:
Profa. Sheyla está providenciando a aposentadoria para o ano de 2018, quando então,
assumirá a Coordenação Adjunta, o Prof. Valmir Heckler (IMEF). Será realizada
consulta à DIPOSG para verificar se há necessidade de realização de eleição. 4)
Entrega da versão final: os integrantes da Comissão informaram que já existe
formulário com a ciência do orientador a respeito da entrega da versão final e que esse
documento precisa ser utilizado. A Comissão também sugere que nas atas de defesa
seja inserido espaço para as sugestões/orientações da banca, bem como que deve ser
repensado o “aprovado” e o “aprovado com restrições”. 5) Professor Visitante: em
razão de projeto (CNPq) coordenado pela Profa. Jaqueline Ritter, o PPGEC contará
com a participação, nas atividades da docente, do Professor Visitante Otavio Aloisio
Maldaner. Aprovada a participação pela Comissão. 6) Edital Professor Visitante: a
Coordenadora falou sobre as atividades da Comissão de Seleção do PPGEC, que
analisou a documentação dos candidatos, pontualmente, conforme o edital e,
classificado em primeiro lugar ficou o Prof. Herbert Lobo que irá trabalhar com o Prof.
Valmir. 7) Edital de Recredenciamento: a Coordenação apresentou o edital elaborado
pela Comissão de Recredenciamento; o cronograma elaborado considera o tempo hábil
para seleção de aluno regular, cujo edital precisa passar em todas as unidades
educacionais envolvidas. O recadastramento será realizado a cada dois anos e a
próxima avaliação da CAPES será em 2020. No caso de professor permanente passar
para a condição de colaborador, precisará fazer o recadastro novamente; caso não o
faça, ficará na condição de colaborador até o término das orientações e, findas estas,
será desligado do Programa. Em relação ao docente ingressante no período 2/2017 e
que irá ofertar disciplina apenas no 1/2018, foi questionado se irá participar do Edital de
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Recredenciamento e decidido que todos os professores do programa devem participar.
O Edital de Recredenciamento foi aprovado. 8) Edital Aluno Especial: apresentado o
edital pela Coordenação, foi aprovado pela Comissão de Curso. 9) Prazos –
Qualificações/Defesas 1/2018: o prazo para os encaminhamentos, fixado para
09/02/2018, foi estendido para 20/02/2018. A Comissão definiu que, em relação às
próximas bancas, os estudantes serão avisados com antecedência sobre os prazos. 10)
Criação de disciplina: “História, Ciência e Marginalidades Sexuais” (60h/04CR), com a
seguinte ementa: “A construção do projeto de Brasil Moderno. A institucionalidade do
saber científico e a produção do problema. A invenção das inversões e desvios sexuais.
Políticas de controle da população e o amparo científico.”, a ser ministrada no período
1/2018, pelo Prof. Márcio Caetano. 11) Solicitação de prorrogação do mestrado: a
Comissão aprovou o pedido apresentado pela estudante Luciana Martinez Duarte. 12)
Organização dos Seminários 2018: os estudantes apresentaram a proposta de
realização dos Seminários Gerais alternadamente no turno da manhã e no turno da
noite. A Comissão aprovou a proposta, em caráter experimental, a ser aplicada no
1/2018 e, caso seja verificado o resultado positivo, mantém-se a sistemática para
2/2018. 13) Aproveitamento de créditos por disciplinas cursadas: foram aprovados
os seguintes pedidos: Caroline de Moura Padilha – 02 CR (cursados como aluna
especial no PPGEC); Eduardo Garralaga Melgar Júnior – 12 CR (cursados em outro
PPG, anteriormente ao doutorado no PPGEC); Fabiani Figueiredo Caseira – 12 CR
(cursados em outro PPG, anteriores ao doutorado no PPGEC) e 21 CR (cursados como
aluna regular no curso de mestrado do PPGEC). 14) Aproveitamento de créditos por
publicação: foram aprovados os seguintes pedidos: Guilherme da Cruz Moraes – 02
CR; Vinícius Carvalho Beck – 06 créditos. 15) Estágio Docência – Plano de
Atividades: aprovado o plano apresentado pela doutoranda Fabiani Figueiredo Caseira.
16) Estágio Docência – Relatório Final: aprovados os relatórios apresentados pelas
doutorandas Alexandra Moraes Maiato e Gisele Ruiz Silva e pela mestranda Francieli
Martins Chibiaque. 17) Proficiências: aprovadas as seguintes proficiências (todas com
nota igual ou superior a 7,0): Crislaine de Anunciação Roveda (espanhol), Eliezer
Mendes Lopes (inglês), Fabiani Figueiredo Caseira (espanhol), Francine Mirapalheta
Bravo (inglês) e Viviani Rios Kwecko (inglês). 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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