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Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, as 10h30min se reuniram os membros da 

Comissão do Curso de Especialização em Educação Científica e Tecnológica, Daniel da Silva Silveira, 

Aline Lopes Balladares, Ângela Maria Hartmann, Karine Raquiel Halmenschlager, Márcio André 

Rodrigues Martins, Maria Lúcia Pozzatti Flôres, Mara Elisângela Jappe Goi, Osmar Francisco 

Giuliani, Ricardo Machado Ellenshon, Sandra Hunsche. O professor André Martins Alvarenga 

justificou ausência por estar em férias. 1º) Primeiramente o professor Daniel da Silva Silveira, 

coordenador do curso agradeceu a presença de todos. 2º) Posteriormente, o professor Daniel, 

apresentou a Minuta do Edital de seleção dos estudantes ao curso de especialização, logo em seguida, 

foi colocado em discussão o período de inscrição, de seleção, bem como o ínicio das aulas. A 

comissão de curso definiu quinze (15) vagas mínimas para ingresso. A professora Ângela se 

encarregará de divulgar o curso e a seleção por meio de cartazes e a professora Sandra fará visitas as 

escolas para divulgação. Foi apontando pela comissão de curso que no edital encaminhado pela Pró-

Reitoria de Extensão consta como uma das etapas de seleção prova escrita. Porém, no Regimento do 

Curso, não consta essa etapa de seleção, optando pela defesa de memorial de trajetória acadêmica. 

Além disso, na documentação a ser enviada na inscrição deve-se incluir o envio do memorial. 3º) A 

professora Karine sugeriu a formação das bancas conforme interesse em orientar. 4º) A defesa do 

memorial ficou agendada para os dias 29 e 30 de maio às 09h00 no Campus Caçapava do Sul. 

Ademais, no ato da homologação dos inscritos será divulgado um cronograma com data e horário para 

a defesa do memorial.  As demais datas serão divulgadas no edital, anexo a esta ata quando publicado. 

O coordenador colocou em votação, e a Comissão de Curso aprovou por unanimidade as datas e 

etapas definidas no Edital de Seleção para ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Educação Científica e Tecnológica. Encerrada a reunião, eu, Daniel da Silva Silveira, professor 

Assistente I, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada segue assinada por mim e pelos 

membros da Comissão do Curso de Geologia. 
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