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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS

ATA 009/2018
 
 
 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos,
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. Paula Regina Costa
Ribeiro, Profa. Dra. Celiane Costa Machado, Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz e
Profa. Dra. Jaqueline Ritter. Ausências justificadas: Prof. Dr. Valmir Heckler,
Doutorandas Fabiani Figueiredo Caseira, Raquel Silveira Rita Dias e Mestrandas
Samanta Costa Calcagno e Yulimer del Valle Uzcategui. A Comissão de Curso reuniu-
se para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Ata 008/2018: aprovada. 2) Informes:
os estudantes apresentaram proposta de oferta de disciplina no turno da noite; a Profa.
Gionara poderá orientar o estudante que poderá vir, sem comprometimento de bolsas
do PPGEC pelo edital de bolsas de estudos para estrangeiros do CNPq. A
Coordenação já emitiu a carta de aceite ao estudante interessado. 3) Data de
encaminhamento da qualificação/defesa ou prorrogação: definida a data 15 de
fevereiro de 2019 para o encaminhamento das qualificações e das defesas de
doutorado e de duas defesas de mestrado (OEA). As bancas poderão ser realizadas
durante o mês de março/2019. 4) Relatórios de Bolsas 2018: a Coordenadora
apresentou o trabalho da Comissão de Bolsas. E, informou que, em razão de questões
verificadas, a Comissão de Bolsa apresentou as seguintes propostas: art. 7º ...
Parágrafo único. Estudantes bolsistas concluintes de seus cursos de mestrado e
doutorado, em seu último ano, devem também entregar seus relatórios anuais para fins
de comprovação junto à CAPES/CNPq e art. 8º O aluno que, eventualmente, não
renovar sua bolsa por não atender aos critérios mínimos estabelecidos nesta normativa
será avisado imediatamente, perderá o recurso no mês subsequente e terá seu nome
notificado à agência de fomento CAPES. Aprovados os acréscimos pela Comissão de
Curso. 5) Doação dos equipamentos: foi encaminhado ofício à UFRGS solicitando a
doação de todo o equipamento Polycom que está na sala de videoconferência. 6)
Relatório de Estágio Pós-Doutoral: aprovado o relatório final da pós-doc Cristina
Bertollucci. 7) Oferta de disciplinas (mínimo de estudantes matriculados): o
Regimento 2017 do PPGEC determina que, para a turma ser ofertada, precisa ter, no
mínimo, quatro matriculados e, nesse semestre, duas disciplinas tiveram três
matriculados em cada turma. A Comissão discutiu as situações das disciplinas e a
questão do recredenciamento dos docentes. As turmas ficaram, excepcionalmente,
mantidas, ficando a Coordenação incumbida de tratar com a Profa. Silvia sobre a oferta
de pelo menos uma oferta anual de disciplina e de caráter amplo para os estudantes do
PPGEC.8) Pedidos de prorrogação de curso: os pedidos dos estudantes a seguir
relacionado foram deferidos: Eliezer Mendes Lopes, Thais Geraldo Oliveira de Aguiar,
Cristina Lima Terra Fernandes, Fernanda Pinto Mota e Sam da Silva Devincenzi. A
Comissão destacou que os encaminhamentos das defesas devem ser feitos até
dezembro/2018 e as bancas realizadas até janeiro/2019, a fim de que seja respeitado o
prazo total da CAPES. E, além disso, para o curso de doutorado, a Comissão sugere
que seja feita alteração no Regimento, a fim de que as prorrogações sejam permitidas
apenas quando o estudante tiver o aceite ou a publicação do artigo.9) Aproveitamento
de Créditos por Disciplinas: a Comissão aprovou o seguinte: Matheus Marinho da
Silva – 06 créditos; Samanta Costa Calcagno – 05 créditos; Peterson Fernando Kepps
da Silva – 22 créditos. 10) Estágio Docência – Plano de Atividades: a Comissão
aprovou os planos dos seguintes estudantes: Daniel José Puente Chacón, Michele
Mello da Silva, Yulimer Del Valle Uzcátegui, Ailton Dias de Melo, Caroline Amaral
Amaral, Luis Felipe Hatje e Fernanda Pinto Mota. 11) Estágio Docência – Relatório
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Final:a Comissão aprovou os relatórios dos estudantes que seguem relacionados:
Fabíola Machado Guedes, José Oxlei de Souza Ortiz, Lara Torrada Pereira, Ailton Dias
de Melo, Caroline Amaral Amaral e Karla Priscila Schreiber. 12) Proficiência: a
Comissão aprovou as proficiências dos seguintes estudantes: Fabrício Monte Freitas
(espanhol), Juliana Cotting Teixeira (inglês), Peterson Fernando Kepps da Silva
(espanhol e inglês), Sam da Silva Devincenzi (inglês)e Sicero Agostinho Miranda
(espanhol). 13) Assuntos Gerais:as atividades dos Seminário Gerais iniciam na data
de 16 de agosto, com apresentação dos docentes; o Professor Visitante Hebert Lobo já
está realizando suas atividades na FURG. Areunião encerrou-se às 10h12min. Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada
pelos presentes.
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