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Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 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 Carlos Roberto da Silva Machado, Vanessa 

Hernandez Caporlingua, Gianpaolo Knoller Adomilli, Dione Kitzmann, Narjara Mendes Garcia e 

Luis Fernando Minasi e a representante discente Elisângela Barbosa Madruga. Foram apreciados os 

seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 06/2017. Submetida a votação, a ata 06 foi 

aprovada. 2. Eleições coordenação do PPGEA – Edital e comissão. Após consulta aos discentes, o 

discente Junior Cesar Mota aceitou participar da comissão. Consultados, os docentes não 

manifestaram interesse em participar da desta comissão, tendo então os membros do Colegiado 

Carlos Machado e Dione Kitzmann aceitado a incumbência. Como técnica administrativa, participará 

a servidora Daniele Juliano. O edital apresentado pela Profª Vanessa, já com as alterações sugeridas 

pelos membros do Colegiado, foi aprovado, fazendo-se constar como datas, que poderão sofrer 

alteração após reunião do Conselho do IE: Inscrições da divulgação do Edital até 01 de setembro, 17 

horas; homologação e divulgação: até 04 de setembro; prazo para recursos: 5 e 6 de setembro; 

campanha eleitoral: 11 a 14 de setembro; debate eleitoral: 13 de setembro; eleição: 15 de setembro; 

divulgação do resultado: até 19 de setembro; prazo para recursos do resultado divulgado: 19 de 

setembro; divulgação final: 21 de setembro. Comissão de Bolsas. Com a saída da Profª Claudia 

Cousin da Comissão de bolsas, foi necessária a recomposição docente. Consultados, o docente 

Humberto Calloni se dispôs a participar, em caso de não haver outro professor disponível. 

Disponibilizaram-se os professores Carlos Machado (atualmente membro nato, com possibilidade de 

continuar integrando após a troca da coordenação), Gianpaolo e Narjara. Composição de bancas. 

Homologação da composição de bancas. Após constatação de que a composição das bancas atendia 

as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme segue: Lurima  

Estevez Alvarez, intitulada “La Educación Estético-Ambiental en la formación de educadores(as)” 

(Defesa de tese); Maria Eduarda de Lima dos Santos, intitulada “O uso de plantas medicinais por 

moradores da Ilha dos Marinheiros, Rio Grande – um estudo etnográfico” (Qualificação de 

dissertação); Antonio Carlos Porciuncula Soler, intitulada “O agir no movimento ecológico como 

fonte de Educação Ambiental” (Qualificação de tese); Junior Cesar Mota, intitulada “A integração 

da Educação Ambiental nos currículos do Ensino Superior: Uma proposta metodológica para a 

ambientalização curricular” (Qualificação de Tese). Não foi homologada a banca de Maicon Bravo, 

uma vez que além de o formulário não estar assinado pelo seu orientador, Prof. Gianpaolo, este 

informou que desconhecia o agendamento da banca, não tendo o aluno entrado em contato 

anteriormente; afirmou ainda que não tem havido observância do discente às orientações. O 

Colegiado encaminhou que seja realizada uma reunião entre o aluno, o orientador e a coordenação do 

PPGEA para tratar do assunto, uma vez que é necessário o contato com o orientador para o 

agendamento da banca. Formalização de Coorientação. A aluna de mestrado Sandra Lee dos 

Santos Ribeiro entregou solicitação de formalização de coorientação, assinada por ela, pelo seu 

orientador Prof. Humberto e por Tereza Lenzi, para que esta passe a coorientá-la. O Colegiado 

aprovou a solicitação, determinando que seja incluída a informação nos registros da aluna e na 

Plataforma  Sucupira,  para  tanto  sendo  necessário  que  a  discente  informe  o  CPF  da  futura 
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coorientadora. Proposta de Leitura Dirigida. A Profª Narjara apresentou proposta de leitura 

dirigida intitulada “Interações, Contextos Sociais e Educação Ambiental”, a ser realizada  no  

segundo semestre de 2017 pelas alunas Eliane Lima Piske, Mariana Costa Neuwald, Pauline 

Apolinário Czarneski e Priscila Wally Virissimo Chagas. A proposta foi aprovada, ressaltando a 

necessidade de apresentação do relatório para o encaminhamento do registro de créditos. Relatório 

de Leitura Dirigida. O Prof. José Vicente apresentou relatório e leitura dirigida referente ao 

primeiro semestre de 2017, intitulada “Leituras Dirigidas: Educação Ambiental no Contexto das 

Mudanças Climáticas”, realizada pelas discentes de mestrado Ana Lúcia Ruiz Goulart e Rachel 

Munhoz, e pelo discente de doutorado Felipe Nóbrega Ferreira. O colegiado aprovou o relatório, 

tendo sido encaminhado para que a secretaria faça o registro de créditos para os alunos. Propostas 

de Estágio Docência. Após análise, o colegiado APROVOU a proposta de estágio docência da 

mestranda Mariana Costa Neuwald, a ser realizada no segundo semestre de 2017 junto à disciplina 

psicologia da Família, no curso de psicologia desta universidade, com carga horária total de 30 horas. 

A proposta foi aprovada. Relatórios de Estágio Docência. Após análise o colegiado 

HOMOLOGOU o relatório de estágio docência da mestranda Elisângela Barbosa Madruga, referente 

ao primeiro semestre de 2017, junto ao Curso de Biologia desta universidade, determinando seu 

encaminhamento para registro de créditos. Assuntos Gerais. O Prof. Carlos comunicou que no dia 

21 de agosto, às 14 horas, pretende realizar reunião conjunta de discentes e docentes para apresentar 

prestação de contas da atual gestão, com objetivos atingidos e a atingir; discussão de objetivos e 

finalidades do PPGEA com a bolsa PNPD e com a vaga de professor visitante; realizando ainda na 

ocasião reunião das comissões eleitoral e de bolsas. Em discussão a respeito da demanda de edital 

específico para seleção de quilombolas, ficou combinado que a secretaria enviaria e-mail para a 

PRAE e para a PROPESP, a fim de se informar como deve ser realizada esta seleção, e qual a 

comprovação a ser solicitada do candidato a respeito de sua origem quilombola. Após resposta dos e-

mails, a coordenação dará encaminhamentos ou buscará informações complementares. Nada mais 

havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião. 
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