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Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala de reuniões do 

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

regimental. Estiveram presentes à reunião os professores Vilmar Alves Pereira, Narjara Mendes 

Garcia, Dione Kitzmann, Vanessa Caporlingua, Sérgio Barcellos e os representantes discentes 

Andressa Queiroz de Souza e Ionara Cristina Albani. Justificou ausência o Prof. Gianpaolo Knoller 

Adomilli, Inicialmente, foi solicitada inclusão dos seguintes pontos de pauta: 1. Edital para seleção 

de discente estrangeiro, indígena e quilombola. 2. Solicitação de coorientação. Foram apreciados os 

seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 01/2018. Submetida à votação, a ata 01 foi 

aprovada. 2. Calendário letivo do segundo semestre de 2018. O calendário letivo publicado na 

página do PPGEA contempla o primeiro semestre de 2018; a Profª Narjara apresentou a proposta de 

calendário para o segundo semestre: 26 a 27/07 - Matrículas dos alunos regulares (online); 01 e 

02/08 - Inscrição para alunos especiais (online); 06/08 - Divulgação dos alunos especiais 

selecionados; 07/08 - Matrículas dos alunos especiais; 13/08 - INÍCIO DO SEGUNDO PERÍODO 

LETIVO; 27/08 – Reunião semestral com os professores e estudantes do PPGEA; 31/08 - Data limite 

para entrega, na secretaria do programa, dos exemplares dos projetos de tese para alunos ingressos 

em 03/2016 (qualificação); 28/09 - Data limite para a qualificação dos projetos de tese para alunos 

ingressos em 03/2016; OUTUBRO - Inscrição para seleção de Mestrado e Doutorado 2018; 14/09 - 

Data limite para o trancamento das disciplinas do 2º semestre; 01 a 03/10 – XVII Mostra da 

Produção Universitária; 26 e 27/11 – X EDEA; 10/12 - TÉRMINO DO SEGUNDO PERÍODO 

LETIVO; 14/12 – Entrega do relatório anual de bolsista do PPGEA; 11/01 - Último dia para os 

professores inserirem as notas das disciplinas ofertadas no 2º semestre/2017. Foi ainda previsto para 

2019: 28/02 – Data limite para entrega dos exemplares das dissertações para defesa na secretaria do 

programa para os alunos ingressos no mestrado em 03/2017; 28/02 – Data limite para entrega dos 

exemplares das teses para defesa na secretaria do programa para os alunos ingressos no doutorado 

em 03/2015; 29/03 – Data limite para defesa das dissertações para os alunos ingressos no mestrado 

em 03/2017 e 29/03 – Data limite para defesa das teses para os alunos ingressos no doutorado em 

03/2015. O calendário letivo foi aprovado para publicação na página do PPGEA. 3. Solicitação de 

prorrogação por aluno não bolsista. A aluna Sandra Lee dos Santos Ribeiro solicitou prorrogação 

do prazo de qualificação por dois meses para a qualificação e por mais quatro meses para a defesa. O 

Colegiado deixa de analisar a concessão de prazo para qualificação, uma vez que não há previsão 

regimental para tanto. A Coordenação entrará em contato com a PRAE, para informar-se acerca de 

formas de contribuir com a discente, bem como com seu orientador, a fim de informar-se sobre a 

situação da pesquisa. A discente deverá informar o Colegiado na próxima reunião sobre novidades 

no progresso do projeto. 4. Regulamentação Interna para estágio Pós-Doutoral. Conforme 

registrado na reunião anterior, “o Colegiado entendeu pela necessidade de padronização de 

propostas de pós-doutorado sem bolsa, devendo ser entregues com a proposta também carta do 

possível orientador, currículo lattes do proponente, memorial descritivo de uma a duas páginas 

explicando a importância de sua participação, tanto para o PPGEA como para sua formação, e 

indicação da linha de pesquisa a que estará vinculado”. A partir desta sugestão de padronização, a 

Profª Narjara Garcia sugere padronização da Regulamentação Interna para estágio pós-doutoral, com 

base na regulamentação de PNPD com bolsa, a qual trará para ser apresentada na próxima reunião do 
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Colegiado. 5. Proposta de estágio Pós-Doutoral após sugestões do Colegiado. Após as sugestões 

do Colegiado suprarreferidas, a candidata a pós-doutorado sem bolsa Eliane Almeida de Souza, 

Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período de março de 

2018 até março de 2019 entregou novo projeto. Após constatar que estavam atendidas as solicitações 

do Colegiado, a proposta foi homologada. 6. Solicitação de troca de orientação. A aluna de 

doutorado Clara da Rosa Pereira apresentou solicitação de troca de orientação, assinada por ela, por 

sua atual orientadora, Profª Vanessa Caporlingua e por sua pretensa futura orientadora, Profª Lúcia 

Anello. A troca de orientação foi aprovada, tendo sido determinada alteração nos regstros internos do 

PPGEA e junto à Plataforma Sucupira. 7. Solicitação de dispensa de estágio docência. A discente 

de doutorado Raquel Ávila Amaral solicitou dispensa de estágio docência, por ter realizado 

atividades docentes, a respeito das quais anexou comprovação, em período anterior ao seu ingresso 

no doutorado. Após discussão, o Colegiado entende que não há como ser deferido o pedido, 

porquanto as atividades não estão compreendidas no período em que a aluna está vinculada ao Curso. 

8. Sugestão de controle de revisão ortográfica de teses/dissertações. O Prof. Humberto Calloni 

encaminhou ao Colegiado sugestão de acompanhamento pelo PPGEA da submissão da tese ou 

dissertação à revisão ortográfica pelo aluno. O Colegiado concordou com a importância da revisão, 

mormente porque as teses e dissertações levam consigo a imagem do Programa. Manifestou-se pela 

necessidade de que os professores orientadores façam este acompanhamento, a fim de evitar que 

sejam levadas para defesa com falhas ortográficas ou gramaticias. 9. Sugestão de revisão da nota 

da proficiência. O discente de doutorado Luiz Carlos Krug apresentou solicitação de apreciação 

pelo Colegiado de levantamento feito por ele, segundo o qual grande parte dos programas de pós 

graduação aceitam a nota seis como proficiente. A pesquisa e seus argumentos foram analisados pelo 

Colegiado, que opinou pela alteração da nota mínima para seis, com nova redação dos seguintes 

artigos, conforme segue: art. 51, II: “aprovação em exame de proficiência em uma língua estrangeira 

moderna com nota não inferior a seis pontos”; art. 58, II: “aprovação em exame de proficiência em 

duas línguas estrangeiras modernas com nota não inferior a seis pontos”. 10. Proposta de Leitura 

Dirigida. Os professores Vilmar Pereira e Simone Freire apresentaram proposta de Leitura Dirigida 

a ser realizada nos meses de março a julho de 2018, sobre a obra Ser e Tempo de Martin Heidegger, 

com os alunos Márcia Pereira da Silva, Rodrigo Eder Zambam, Francine Freitas Avila e Jacqueline 

Rogério Carrilho Eichenberger. A proposta foi aprovada, ressaltando-se a necessidade da entrega do 

relatório para o cômputo de créditos. 11. Homologação de bancas. Após constatação de que a 

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

conforme segue: “A Educação Ambiental na Sustentabilidade do Agronegócio: O caso Bunge no 

Extremo Sul do Brasil”, discente João Paulo Laranjo Velho (Defesa de Dissertação); “Educação 

Ambiental no processo de gestão dos resíduos de serviço de saúde: Hospital universitário Dr. Miguel 

Riet Corrêa Jr – HU FURG”, discente Cilene de Oliveira Ortiz (Defesa de Dissertação); 

“Possibilidades da Educação Ambiental Crítica para o controle social dos atos ambientais do estado a 

partir da participação nos processos decisórios administrativos ambientais no município de 

Pelotas/RS”, discente Mateus Lopes da Silva (Defesa de Tese). 12. Homologação de versões 

definitivas. Após constatação de que a composição das bancas atendia as exigências regimentais do 

PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme segue: Lisiane Costa Claro, “Horizontes 

compreensivos da Educação Ambiental do Campo: Contribuição às outridades do Campo" (tese), 

João Fernando Ferrari Nogueira “Reconhecimento e possibilidades para os Fundamentos Éticos da 

Educação Ambiental: Um estudo da obra de Enrique Leff” (dissertação), Lorena Santos da Silva "A 

Educação Ambiental e sua produção científica: Tensionamentos, relações de força e produção de 

verdades" (dissertação), Elisângela Barbosa Madruga, “A Educação Ambiental e suas estratégias de 

governamento no jogo eletrônico Minecraft” (dissertação). 13. Edital para seleção de discente 

estrangeiro, indígena e quilombola. Edital de Seleção para discentes estrangeiros, indígenas e 

quilombolas - Mestrado em Educação Ambiental – 2018. A Comissão de Seleção é constituída pelos 

seguintes membros: Profª Drª Narjara Mendes Garcia (presidente), Prof. Dr. Sérgio Botton Barcellos, 
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Prof. Dr. Gianpaolo Knoller Adomilli e Profª Drª Simone Grohs Freire (Suplente), com início das 

inscrições previstas para 09 de junho. O edital foi aprovado conforme anexo. 14. Solicitação de 

coorientação. O discente de doutorado Darci Emiliano solicitou inclusão como coorientador do Dr. 

Alfredo Guillermo Martin, ex-professor do quadro permanente do PPGEA. Conforme o art. 29, §1º: 

“O professor coorientador deverá possuir título de Doutor ou equivalente e ser credenciado em 

programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES”. Desse modo, não havendo possibilidade de 

opinar de forma contrária ao Regimento, o Colegiado indefere a solicitação, ao mesmo tempo que 

reconhece a importância do trabalho do professor para o PPGEA e para a pesquisa, recomendando o 

convite do professor como membro extra para a composição da banca de defesa do discente. 15. 

Assuntos gerais. A Profª Vanessa Caporlingua informou que estará enviando os nomes dos 

professores que serão pareceristas ad hoc, tendo se prontificado os professores Cláudia Cousin, 

André Freitas, Paula Henning e Simone Freire. O Prof. Vilmar Pereira também se prontificou a 

ajudar, indicando seu nome. A Profª Narjara Garcia comunicou aos presentes a realização de reunião 

na Prefeitura Municipal na manhã do dia 25, junto com os professores do PPGEA, bem como a 

importância da participação no Programa Municipal de Educação Ambiental. Nada mais havendo a 

tratar, encerrou-se a presente reunião. 

 

 

 


