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Aos doze dias do mes de junho de dois mil e treze, as ISh, na sala de reunioes do PPGEA, encontrouse 0 Colegiado do Programa para a reunHio ordimiria, conforme convoca<;ao regimental. Estiveram
presentes a reuniao os seguintes professores: Dra. Claudia da Silva Cousin, Dr. Humberto Calloni,
Dra. Ivalina Porto e Dra. Paula Henning. A ProF Dr Vanessa H. Caporlingua e as representantes
discentes Tamires Lopes Podewils e Liliane Costa de Barros justificaram a sua ausencia.Foram
apreciados os seguintes pontos de pauta: Homologa~ao da Pro posta de Estagio Docencia. A aluna
do curso de doutorado Raquel Cunha da Cruz apresentou proposta de estagio de docencia, com
observa<;ao de aula no curso de gradua<;ao em Psicologia da FURG, sob responsabilidade de ProF Dr
Simone dos Santos Paludo, periodo de realiza<;ao primeiro semestre letivo de 2013, Disciplina de
Metodologia Cientifica Aplicada a Psicologia, carga horaria de quatro horas semanais, carga horaria
total das atividades oitenta horas; objetivos: acompanhamento do conteudo programatico da
disciplina, e participar da articula9ao docente de ministrar as aulas. A proposta de Estagio Docencia
NAO FOI HOMOLOGADA, diante da carga horana total das atividades, a qual para estagio no curso
de doutorado e de cento e vinte horas. Relatorio de Estagio Docencia. A aluna Luciana Barbosa da
Silva Vega apresentou relat6rio de Estagio Docencia, sob orienta<;ao da ProF Dr Simone dos Santos
Paludo, exigencia parcial para obten9ao do titulo de doutora. 0 estagio foi realizado atraves do Curso
de Forma<;ao e Estudos sobre 0 Programa de A<;oes Integradas e Referenciais de Enfrentamento a
Violencia Sexual Infanto-Juvenil no Territ6rio BrasileirolP AIR, tendo como publico academico dos
cursos de gradua<;ao de pedagogia, psicologia e direito. Ap6s analise 0 colegiado APROVOU 0
relat6rio da aluna, determinando 0 encaminhamento para registro de creditos. Assuntos gerais.
Doa<;ao e intercfunbio de acervo para a Sala Verde: 0 livro doado esta relacionado em documento
anexo a ata. A ProF Claudia disse que estao abertas, no periodo de 27 de maio a 05 de julho do ano
corrente, as inscri<;oes para 0 Premio Capes de Teses - Edi<;ao 2013, 0 qual contempla as teses
defendidas em 2012. Disse que dentre as informa<;oes do edital consta que 0 coordenador do
programa de p6s-gradua<;ao sera responsavel pela inscri<;ao da tese indicada pela comissao de
avalia<;ao constituida pelo programa de p6s-gradua<;ao. Sugeriu que fosse feito urn levantamento das
teses defendidas em no PPGEA em 2012. 0 Prof. Humberto Calloni sugeriu, como forma de
divulga<;ao, abertura de edital interne para participa<;ao. A ProF Claudia Cousin informou que a
coordenadora do programa constituira uma comissao para avalia<;ao das teses inscritas. 0 Prof.
Humberto Calloni sugeriu que as revistas que ficam na sala da coordena<;ao do PPGEA sejam
distribuidas aos alunos do programa com a inten<;ao de que os discentes leiam e se apropriem do
conhecimento, ao mesmo tempo em que sao estimulados a produzir. A ProF Ivalina Porto concordou
com a ideia, dizendo que se deve reservar exemplares para atender solicita<;oes de universidades.
Nada mais a tratar, encerrou-se a presente reuniao.

Vanessa Hernandez

Caporlingua

@~-....

Claudia cIa Silva Cousin
Frandseo

_

Quintanilha Veras Neto
,:>

Huniberto Canoni

. ;,.~ ~.-._
._0,..

----,----,.-------------

_0:':· ,-6

rk:£Z~

t?t .<.A t q

Tamires Lopes Podewils __
Liliane Costa de Barros

~.

'-(-4:·~·~~-_o·_--'-_o_r

.

---------_._-----------

_

_

