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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 001/2018
Ao primeiro dia do mês de março 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 coordenação da Profa. Dra.Lavínia
Schwantes, com as seguintes presenças: Profa. Dra. Sheyla Costa Rodrigues, Profa.
Dra. Suzi Samá Pinto, Prof. Dr. Valmir Heckler, Doutorando Marcelo da Rocha Nunes e
Mestranda Cristiane da Cunha Alves. A Comissão de Curso reuniu-se para tratar dos
seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata 009/2017: aprovada.2) Informes: a)
Coordenação Adjunta: em função da aposentadoria da Profa. Sheyla, o Prof. Valmir
Heckler assume a Coordenação Adjunta do Programa desde a data de hoje, conforme
já acertado na reunião geral dos docentes no ano de 2017, não sendo necessária nova
eleição, conforme orientação da DIPOSG; b) ProAfri: os docentes do PPGEC foram
consultados sobre qual convênio – ProAfri ou OEA - o Programa iria aderir no ano de
2019 e ficou decidido que seria destinada uma vaga de mestrado para a OEA e uma
vaga de mestrado para o ProAfri a serem disponibilizadas em março; c) Professor
Visitante: o processo interno ainda está tramitando na FURG; d) Disciplinas QSL’s: a
Coordenação orienta pela oferta de disciplinas mais amplas.3) Permanência na
Associação Ampla: a Coordenadora apresentou a tabela com a produção dos
docentes do programa, bem como a simulação da avaliação quadrienal com os dados
estimativos. A Comissão discutiu sobre os critérios de avaliação, sobre o recurso à
CAPES (ainda sem resposta) e sugeriu que a questão da Associação seja analisada em
reunião geral dos professores do PPGEC, sendo fundamental a presença de todos,
orientando-se ao docente que não puder comparecer, que encaminhe o seu
posicionamento por escrito. 4) Editais – Instituições de Fomento:a Comissão tratou
sobre os editais “PROFIX” (pós-doc/ edital individual) e “Pró-Equipamentos”
(FAPERGS) e ficou decidida a consulta aos demais coordenadores da associação uma
solicitação ou uma por sede. 5) Reunião conjunta: a Coordenação sugere que a
reunião de início do ano seja realizada com a participação de docentes e discentes. A
Comissão sugere que sejam tratados assuntos gerais e, também, sobre os 10 anos do
PPGEC, ficando a questão da Associação Ampla para ser divulgada após decisão final.
6) Renovações das Comissões: as Comissões de Curso e de Bolsas precisam ser
reorganizadas em razão de que alguns integrantes já atingiram os lapsos temporais. O
doutorando Marcelo informou que fará contato com a doutoranda Cristina (atual
suplente) e com os demais doutorandos. Quanto aos docentes, a necessidade de
renovação será apresentada na reunião geral. 7) Aluno Especial: a Profa. Lavínia
informou que na recente seleção houve grande quantidade de inscritos com potencial
para serem selecionados e que o atual regimento do PPGEC limita as vagas dos alunos
especiais em 20% das vagas ofertadas para alunos regulares; em função disso, alguns
docentes perguntaram se seria possível aumentar o número de vagas. A Comissão
decidiu pela manutenção da quantidade de vagas conforme publicado no edital.8)
Solicitação de trancamento: a doutoranda Fernanda Ramires da Silva solicitou o
trancamento do curso por seis meses, conforme Regimento Geral de Pós-Graduação
desta Universidade. A estudante juntou documento e apresentou a sua situação
acadêmica. A Comissão homologou o pedido. 9) Solicitação de desligamento: a
doutoranda Vânia de Morais Teixeira solicitou o seu desligamento do PPGEC. A
Comissão homologou o pedido. 10)Solicitação de prorrogação do curso: o
doutorando Julio Cesar Bresolin Marinho solicitou a prorrogação do curso por seis
meses, conforme Regimento 2014 do PPGEC. O estudante juntou documento. A
Comissão homologou o pedido.11) Estágio Docência – Plano de Atividades: foram
homologados os planos dos seguintes estudantes: a) Mestrado: Fabíola Machado
Guedes, José Oxlei de Souza Ortiz, Lara Torrada Pereira; b) Doutorado: Ailton Dias de
Melo, Caroline Amaral Amaral, Flávia Conceição Pohlmann e Vinícius Carvalho
Beck.12) Estágio Docência – Relatório Final: a) Mestrado: Thays Rodrigues Votto; b)
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Doutorado: Bruna Telmo Alvarenga, Daniele Simões Borges, Fernanda Pinto Mota e
Liane Serra da Rosa. 13) Proficiência: a) Mestrado: Fabíola Machado Guedes e Jéssica
Lauxen; b) Doutorado: Bruna Telmo Alvarenga, Marília Nunes Dall’Asta e Sirlei Nádia
Schirmer.A reunião encerrou-se às 11h. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
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