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Aos dezesseis dias do mês de maio 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, Sérgio Barcellos e os representantes discentes Andressa Queiroz Souza e 

Gisleine Cruz Portugal. Justificou ausência o Prof. Gianpaolo Knoller Adomilli e a Prof. Vanessa 

Caporlingua. Inicialmente, foi solicitada inclusão dos seguintes pontos de pauta: 1. Alteração de 

Ementa. 2. Homologação de banca. Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação 

da ata 02/2018. Submetida à votação, a ata 02 foi aprovada. 2. Solicitação de Coorientação. A 

aluna de Doutorado Daniele Monteiro Behrend apresentou solicitação de inclusão de coorientação da 

Profª. Drª. Maria do Carmo Galiazzi, assinada por esta professora, pela aluna e pela sua orientadora.   

O colegiado aprovou a coorientação. A aluna de Doutorado Thaís Gonçalves Saggiomo apresentou 

solicitação de inclusão de coorientação da Profª. Drª. Maria Odete da Rosa Pereira. O colegiado 

analisou e decidiu por indeferir o pedido, por não atender o art. 29 §1º do regimento do PPGEA: “O 

professor coorientador deverá possuir título de doutor ou equivalente e ser credenciado em programa 

de pós-graduação reconhecido pela CAPES”. 3. Homologação de Versão Definitiva. Após 

constatação da observância das exigências regimentais do PPGEA, o Colegiado HOMOLOGOU a 

tese de Jeferson Rosa soares, intitulada “O (Não) Cumprimento dos Termos de Ajustamento de 

Conduta e a Contribuição da Educação Ambiental em Áreas de Preservação Permanente no 

Município de Palmeira da Missões ”, observando que o aluno deverá entregar, juntamente com o 

formulário de publicação disponível na página do PPGEA, dois CDs contendo a dissertação – já com 

a ficha catalográfica, no prazo regimental. 4. Proposta de leitura Dirigida. A Profª Narjara fez a 

apresentação da proposta de Leitura Dirigida sob responsabilidade da Profª. Vanessa Hernandez 

Carpolíngua, a ser realizada no segundo semestre de 2018, pelas alunas Fernanda Bratz, Janaina 

Agostini Braido e Vanessa moura. A proposta foi aprovada, ressaltando a necessidade de 

apresentação do relatório final para o encaminhamento do registro de créditos. 5. Regulamentação 

de Pós-Doutorado sem Bolsa. A coordenação apresentou a Regulamentação de Pós-Doutorado sem 

Bolsa ao colegiado. O documento foi lido e analisado por todos os presentes. Após foram feitas 

algumas observações sobre o artigo 9ª acerca do relatório final a ser encaminhado ao colegiado para 

submissão. Também foi alterado o prazo de execução da proposta de 3 a 12 meses para 6 a 12 meses. 

A Regulamentação de Pós-Doutorado sem Bolsa foi aprovada pelo Colegiado e será disponibilizado 

no site do PPGEA. 6. Projeto de Extensão Sala Verde. A Profª. Narjara apresentou ao colegiado o 

Projeto de Extensão da Sala Verde de autoria da Fabíola Delsale Diniz Guerreiro (Técnica em 

Educação na FURG), Gabrielle Lopes das Neves (Mestranda do PPGEA) e Melina Terra dos Santos 

(Mestranda do PPGEA). A Professora relatou que o projeto será realizado no espaço da Sala Verde 

junto aos alunos do Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente / Rio Grande-RS – CAIC. 

Também foi proposto pelo colegiado que sejam adicionados outros projetos para a Sala Verde que 

promovam a integração dos estudantes do PPGEA com o espaço, assim como sua ampla divulgação 

no evento Encontros e Diálogos coma Educação Ambiental - EDEA. Neste contexto, o Prof. Vilmar 

propôs a realização de um Café Filosófico na sala com intuito de viabilizar e promover a melhor 

utilização do espaço. O professor também comentou que seria importante realizar uma reunião com 

Cibele (bibliotecária e doutoranda no PPGEA) e com o responsável pelo SIB, a fim de saber qual sua 
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visão sobre a Sala Verde. Ao final, após observações e sugestões, o projeto foi APROVADO pelo 

Colegiado. 7. Quadro de Disciplinas 2° Semestre 2018. Após feitas as devidas alterações, o quadro 

de disciplinas foi aprovado, conforme quadro de horários em anexo. Foi destacado pelo Prof. Vilmar 

a necessidade de oferta de pelo menos 10 disciplinas por semestre, de forma proporcional entre os 

semestres letivos. A Profª. Narjara reforçou a importância de repensar as linhas de pesquisa e o 

currículo do programa. 8. Informes sobre Acordos de Cooperação. O Professor Vilmar apresentou 

a carta de intenção de convênio entre o Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental da 

Universidade Federal do Rio Grande – PPGEA/FURG e a Maestría em Educación – MAEA da 

Universidade de Guadalajara, por meio do corpo acadêmico (CA-UDG-49). Foi acrescentada pelo 

professor a possibilidade de produção acadêmica a ser incorporada à construção de um livro no 

campo da Educação Ambiental elaborado entre estas duas instituições. 9. Homologação de Banca. 

Após constatação de que a composição das bancas atendia as exigências regimentais do PPGEA, o 

colegiado HOMOLOGOU conforme segue: “A Educação Ambiental na atuação da Promotoria 

especializada do Ministério Público Estadual do Rio Grande – RS: Um estudo de caso a partir de 

termos de ajustamento de conduta referentes á poluição atmosférica.”, discente Fernanda Bratz 

(Qualificação de Dissertação).10. Alteração de Ementa. A Profª Luciana Netto Dolci apresentou a 

solicitação da alteração de ementa enviada para análise do Colegiado. No documento constava uma 

carta com a justificativa para a alteração da ementa da disciplina ARTE e ECOLOGIA e a nova 

sugestão de ementa para avaliação do colegiado. Ao final a nova ementa foi aprovada pelo 

Colegiado. 11. Assuntos Gerais. O Prof. Vilmar lembrou os colegas da importância da participação 

dos discentes e docentes nas rodas de conversa a serem ministradas mensalmente durante o primeiro 

e segundo semestres letivos de 2018. A próxima conversa será realizada no mês junho de 2018, com 

a temática da internacionalização do PPGEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


