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Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de 

reuniões do PPGEA, reuniu-se o Colegiado do Programa para a reunião ordinária, conforme convocação 

regimental. Estiveram presentes à reunião os professores Carlos Roberto da Silva Machado, Paula Correa 

Henning, Dione Iara Silveira Kitzmann, Luis Fernando Minasi, Gianpaolo Knoller Adomilli e a 

representante discente Raizza da Costa Lopes. Justificou ausência a professora Narjara Mendes Garcia. 

Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: Aprovação da ata 14. Submetida a votação, a ata 14 foi 

aprovada por unanimidade. Homologação da composição de bancas. Após constatação de que a 

composição das bancas atendia as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU a 

composição de bancas conforme segue: Julio César Touguinha de Almeida, “A Educação Ambiental como 

processo transformador do sistema de ensino e aprendizagem visando à promoção da sustentabilidade do 

desenvolvimento nas práxis da engenharia civil: um estudo de casos com estudantes da engenharia civil da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, com emprego do pensamento sistêmico e da ferramenta de 

modelagem computacional Stella” (Defesa de Tese); Ieda Maria Duval de Freitas, “À distância de uma 

geração: inovações e recorrências na matriz discursiva do tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global (Entre Eco-92 e Rio+20)” (Qualificação de tese). Oferta de 

Leitura Dirigida. A Profª. Paula Correa Henning encaminha solicitação da Leitura Dirigida “Educação 

Ambiental, História e Estudos Foucaultinaos” a ser oferecida para as alunas RENATA LOBATO SCHLEE 

e VIRGINIA TAVARES VIEIRA, durante o ano de 2016. Após apreciação, o Colegiado aprovou por 

unanimidade. Relatório de Estágio Docência: o Colegiado apreciou e aprovou o relatório de Estágio 

Docência de DEBORA DE FÁTIMA EINHARDT JARA, realizado no período de 03 de outubro de 2014 a 

26 de maio de 2015, conforme relatório apresentado. Solicitação de Conversão de Tópico Especial em 

Disciplina. A Professora Vanessa Hernandez Caporlingua solicitou a conversão do TE EA Compreender a 

Legislação Ambiental para uma Educação Ambiental Transformadora, ofertada pela primeira vez em 2010, 

em disciplina, com 3 créditos, mantida a Ementa. Submetido a apreciação, o Colegiado aprovou a conversão 

por unanimidade. Oferta de disciplinas 01/2016. Os professores foram contatados via e-mail para 

informarem as disciplinas que pretendem ofertar no primeiro semestre de 2016. O quadro de oferta de 

disciplinas foi aprovado conforme anexo, podendo haver alteração de horários até a formalização da oferta 

via Sistema da FURG. Situação do aluno Yoissel Bestard. O Coordenador e os membros do Colegiado 

discutiram a situação do aluno, bem como seu histórico junto ao PPGEA. O orientador Carlos Machado fez 

a exposição de problemas durante a orientação, que não impediram que o aluno defendesse sua tese. 

Entretanto, conforme o orientador, não foram feitas as alterações na tese conforme sugeridas pela banca, 

dado que sua aprovação foi com ressalvas necessárias, constantes da ata de defesa. Assim, em desacordo 

com o prazo regimental de 90 dias, o aluno entregou a tese após mais de sete meses (após ter sido intimado a 

entregar pelo Colegiado do PPGE), e com a declaração do orientador de que não foram feitas as alterações 

necessárias, conforme detalhado no documento entregue pelo orientador. A Coordenação explicou que já 

deu ciência ao aluno pessoalmente de que a situação seria submetida ao Colegiado. A representante discente 

manifestou-se solicitando maior prazo, para poder entrar em contato com o aluno, o que diante de todos os 

prazos concedidos foi negado. Desse modo, submetido a avaliação, o desligamento do aluno, a ser 

encaminhado após assinatura da presente ata, foi aprovado por cinco votos a favor e um voto contra. 

Avaliação do aluno de pós-doutorado Augusto Amaral. A fim de decidir pela renovação do pós 

doutorado ou abertura de Edital, a Coordenação do PPGEA irá constituir uma Comissão de avaliação, que 

com base no Edital , no Relatório de Atividades e no Projeto apresentado quando de seu ingresso, além de 

outros documentos que possam ser disponibilizados ou acessados. Assuntos Gerais: A representante 

discente relatou que o nosso egresso de mestrado Darci Emiliano a procurou, solicitando que intermediasse 

para que possa colocar ao Colegiado sua inconformidade com a não homologação da inscrição, por não ter 

se inscrito na linha de pesquisa apropriada, bem como não ter indicado como provável orientador nome 
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possível constante do Edital para Seleção Indígena – Doutorado 2016. A aluna solicitou que o Colegiado o 

recebesse para escutar seus argumentos. A Profª Dione lembrou que o Colegiado é um espaço oficial, 

perguntando se houve interposição formal de recurso para ser devidamente analisado conforme orientação 

do Edital. Em não tendo sido observado o trâmite formal, bem como porque outros alunos que se 

candidataram para o Doutorado receberam idêntico indeferimento, o Colegiado optou por dar atendimento e 

esclarecimentos ao aluno informalmente, em outro espaço, se procurados. O Prof. Gianpaolo sugeriu os 

intervalos do EDEA com ocasião viável para conversarem. O Prof. Carlos esclareceu ainda que já conversou 

com o aluno, fazendo alguns esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião 

cuja Ata será encaminhada para a devida leitura e aprovação.  

 


