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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 07/2018
Aos quatorze dias do mês de junho 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: Prof. Dr. Valmir Heckler, Profa. Dra. Paula
Regina Costa Ribeiro, Profa. Dra. Jaqueline Ritter, Profa. Dra. Celiane Costa Machado,
Profa. Tanise Paula Novello, Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz, Doutoranda Raquel
Silveira Rita Dias e Mestranda Yulimer Del Valle Uzcategui. A Comissão de Curso
reuniu-se para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Ata 006/2018: aprovada. 2)
Informes: a) a Coordenadora informou que a APCN já foi encaminhada à CAPES e
homologada pela PROPESP; b) a Coordenadora informou sobre a reunião da
Associação Ampla realizada na data de 13-05-2018, na qual foi proposta a viabilização
de matrículas dos estudantes nas IES da Associação e, ainda, oferta de disciplina
obrigatória de metodologia científica para os quatro programas. A Comissão tratou do
assunto e verificou que as matrículas de estudantes da UFRGS, por exemplo, já são
feitas na FURG. Quanto à proposta de disciplina obrigatória, a Comissão definiu que
essa discussão pode ser feita mais adiante, em razão da APCN e da redefinição das
linhas de pesquisa do PPGEC-FURG. 3) Relatório estágio pós-doutoral – Profa.
Angélica: aprovado. 4) Edital Aluno Especial – 2/2018 (isenção; envio de indicação
para alunos com projetos reprovados no edital de seleção de aluno regular): a
Comissão tratou sobre a isenção de taxa de inscrição e decidiu por não colocá-la no
edital 2/2018, em razão das desistências nas disciplinas e, ainda, em razão de que não
há, por enquanto, política específica na FURG, decidindo por manter a taxa no valor de
R$ 50,00 (cinqüenta reais) para todos os candidatos. A Coordenadora propôs que seja
encaminhado e-mail aos candidatos que não forem aprovados nas seleções para aluno
regular dos cursos de mestrado e doutorado, agradecendo a participação no certame e
indicando a abertura de seleção para aluno especial 2/2018. Aprovado. 5) Seminários
Gerais – 2/2018: a Coordenadora informou que o cronograma de apresentações dos
estudantes iniciará em 13-09-2018 e, em agosto, poderão ser realizadas duas
atividades, com intervalo de quinze dias, sendo a primeira com a fala geral da
Coordenação e com as apresentações dos projetos da linha 1 e a segunda com as
apresentações dos projetos das linhas dois e três. A Comissão discutiu e aprovou a
proposta. 6) Contagem dos Seminários Gerais - Willian Rubira da Silva e Eduardo
Garralaga Melgar Júnior: a Comissão analisou os pedidos dos estudantes e entendeu
por manter a contagem de um seminário para cada certificado de evento e não por
atividades realizadas no âmbito de um evento. 7) Pedido de Coorientação - José
Oxlei de Souza Ortiz(M)/Profa. Aline Dorneles/Prof. Luis Otoni: a Comissão analisou
a documentação e encaminhou orientação no sentido de que o pedido seja adequado à
normativa de coorientação, especificamente quanto ao art. 2º, “c” e art. 3º, §3º.  8)
Aproveitamento de Créditos por Disciplinas: a Comissão analisou e deferiu os
seguintes pedidos: Thays Rodrigues Votto (M) – 06 créditos (cursados como aluna
especial – 03 no PPGEC e 03 no PPGEDU); Marcelo da Rocha Nunes (D) – 20 créditos
(cursados como aluno regular no mestrado do PPGEC); Vinicius Carvalho Beck (D) – 06
créditos (cursados no IFSul). 9) Aproveitamento de Créditos por Publicação: a
Comissão analisou e deferiu o pedido da estudante Thays Rodrigues Votto (M) – 04
créditos (duas publicações em revistas com corpo editorial). 10) Aproveitamento de
Créditos – Anais: a Comissão analisou e deferiu os seguintes pedidos: Thays
Rodrigues Votto (M) – 01 crédito; Eduardo Garralaga Melgar Jr (D) – 01 crédito. 11)
Proficiência: a Comissão analisou e deferiu os seguintes pedidos: José Oxlei de Souza
Ortiz (M) – espanhol – nota 10,0; Thays Rodrigues Votto (M) – espanhol – nota 9,5;
Núbia Rosa Martinelli (D) – espanhol – nota 7,4/inglês – nota 7,6. 12) Matrículas
2/2018: a Comissão discutiu sobre a situação dos mestrandos que irão defender até o
fim de julho/início de agosto e que estão participando da seleção para doutorado.



05/07/2018 Chave de Autenticidade: 9995.B3E3.B901.F46B

https://sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria_doc/tela_visualizardoc.php 2/3

Quanto à possível aprovação, tanto na defesa de dissertação, quanto na seleção para
ingresso no curso de doutorado, a Comissão entende que a matrícula no novo curso
somente pode ser feita se o estudante tiver entregue a versão final da dissertação em
tempo hábil, a fim de que se atenda ao item X do edital de seleção. 13) Acesso ao
“sistemas.furg”: a Coordenação informou sobre as atividades rotineiras quanto à
oferta de disciplinas e reabertura de etapa para inserção de notas e, considerando que
o programa tem a peculiaridade de ser constituído por mais de uma unidade e que os
estudantes ingressam em determinada data juntos, mas concluem os cursos em datas
distintas, verificou-se a necessidade da secretaria do PPGEC ter acesso às funções
“oferta de disciplinas” e “reabertura de etapa” (para inserção de notas) para as
disciplinas dos qsl’s dos cursos de mestrado e de doutorado do programa, ainda que
lotadas em Unidades Educacionais diversas e não apenas as que estão lotadas no
Instituto de Educação, como ocorre no modelo atual. E, para tanto, será feito pedido de
autorização às Direções das demais Unidades, com posterior pedido de acesso ao NTI,
com as limitações apontadas. A Comissão aprovou o encaminhamento. 14) Criação de
disciplina – 02/2018: o Prof. Valmir Heckler apresentou pedido criação da disciplina
“Formação de Professores em Ciências na EaD” – 45h/03CR, com oferta para o período
02/2018 e com a seguinte ementa: “Indagar e debater com interlocuções teóricas a
formação de professores da área de Ciências da Natureza na Educação a Distância
(EaD) brasileira. Abrange significar aspectos históricos, especificidades dessas
licenciaturas, metodologias, interfaces na web e o papel dos professores-tutores-
estudantes envolvidos neste processo formativo.”. A disciplina foi aprovada pela
Comissão. 16) Recursos: a Coordenação informou que os recursos da Associação
foram liberados e foi verificada quantidade suficiente para atender às demandas
apresentadas pelos estudantes; quanto aos docentes, não há como atender a todos os
pedidos encaminhados. A Comissão definiu que, caso não seja utilizada toda a rubrica
“passagens” para custeio dos avaliadores externos das bancas, que seja utilizado para
os eventos indicados pelos professores do programa. A Coordenação informou que há
possibilidade de aquisição de novo computador para a secretaria do programa e
conseqüente disponibilização do atual para uso dos estudantes, na sala de reuniões. E,
ainda, sobre aquisição de memória para CPU e lâmpadas para os multimídias do
CEAMECIM. O Prof. Valmir Heckler sugeriu que seja verificada a possibilidade de
destinação aos estudantes regulares do programa de pelo menos 50% do valor
decorrente das GRU’s das seleções do PPGEC. A Comissão aprovou os
encaminhamentos. 17) Utilização da sala de informática pelos estudantes: a
Comissão discutiu sobre a utilização da sala de informática pelos estudantes e,
considerando situações já ocorridas na Instituição e que atualmente não há um
responsável por acompanhar todas as atividades desenvolvidas no local e zelar pelo
patrimônio, decide, neste momento, em não liberar o acesso aos estudantes. 18)
Assuntos Gerais: a Profa. Tanise informou que está envolvida em atividades do IMEF,
cujas reuniões estão sendo agendadas às quintas-feiras, impossibilitando a sua
participação nas reuniões da Comissão do PPGEC, por isso, sugere que outro docente
ocupe a sua vaga. A reunião encerrou-se às 10h35min. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
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