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Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, 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 Thaís Gonçalves Saggiomo.
Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação das atas 07 e 08/2017. Submetidas a
votação, as atas 07 e 08 foram aprovadas. 2. Proposta de leitura dirigida. O Prof. José Vicente
apresentou proposta de leitura dirigida para discutir o tema “A Educação Ambiental no contexto dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS”, a ser realizada no segundo semestre de 2017
pelos alunos Ana Lúcia Ruiz Goulart, Rachel Aline Hidalgo Munhoz (mestrado) e Felipe Nóbrega
Ferreira (doutorado). A proposta foi aprovada, ressaltando a necessidade de apresentação do relatório
para o encaminhamento do registro de créditos. 3. Alunos de doutorado que não observaram o
prazo de qualificação. Os discentes de doutorado Manoel Luís Martins da Cruz e Alexandre Cougo
de Cougo não cumpriram o prazo regimental para qualificação, que previa entrega do projeto de tese
até 31 de agosto, com defesa após 30 dias da data de entrega. O Colegiado concedeu prazo para
entrega até novembro do ano corrente, devendo ser observado o prazo regimental de 30 dias antes da
data da qualificação, em dezembro. 4. Solicitação de desligamento docente e troca de orientação.
O Prof. Francisco Quintanilha Véras Neto entregou solicitação de desligamento do PPGEA por
razões pessoais, agradecendo pelo tempo de participação. Solicitou ainda a troca de orientação de
Antônio Porciúncula Soler para o Prof. Carlos Machado, estando o documento também assinado por
estes; o professor Francisco passará a ser coorientador do discente. O Colegiado aprovou o
desligamento e a troca de orientação com coorientação do professor. Troca de orientação do discente
Maicon Bravo: foi entregue documento solicitando troca de orientação, deixando de ser orientador o
Prof. Gianpaolo e passando a orientar o discente o Prof. José Vicente, tendo a solicitação sido
assinada pelos três. 5. Homologação dos resultados do Edital de Seleção Docente 01/2017. Os
professores Carlos Machado, Vanessa Caporlingua e Narjara Garcia conduziram o processo de
seleção docente, tendo como resultado a aprovação dos seguintes candidato: Luciana Netto Dolci,
Sérgio Botton Barcellos e Simone Grohs Freire. Não foram aprovados: André Luis Castro de Freitas,
Cláudio Renato Moraes da Silva e Ricardo Gonçalves Severo Candidatos; não foram homologados
por não apresentarem a documentação exigida no item 5.4 do edital: Júlia Silveira Matos e Samuel
Vinícius Bonato. O Colegiado determinou que a secretaria solicite uma breve descrição do projeto
aos profesores, a ser inserida com seu cadastro na Plataforma Sucupira em janeiro de 2018; desde
logo, a secretaria deverá inserir suas informações de linha de pesquisa e projeto na página do
PPGEA, bem como inseri-los na lista de comunicação por email. Está em andamento a seleção
docente 02/2017, conforme ata 08/2017. 6. Passagem de Docente Colaborador para Permanente.
Após constatação de que o professor José Vicente de Freitas atende às exigências regimentais para
integrar o corpo docente permanente, o Colegiado aprovou a solicitação. 7. Alteração na Comissão
de Seleção Docente. Em virtude de viagem a trabalho dos professores Carlos Machado e Vanessa
Caporlingua, após consulta realizada aos professores Humberto Calloni e Dione Kitzmann, o
professor Carlos sugeriu a recomposição da comissão, passando a ser integrantes os professores
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Narjara, Dione e Humberto, ficando a Profª Vanessa como suplente. O Colegiado aprovou a nova
composição, que terá vigor a partir desta data. 8. Assuntos Gerais. A Comissão para seleção
discente 2018 deverá ser constituída, tendo sido enviado e-mail para que os professores manifestem
sua intenção de compor a comissão, com resposta até 17 de setembro. O Prof. Carlos Machado
sugere que seja considerada a solicitação de abertura de vagas para quilombolas e indígenas. Sugeriu
ainda que seja avaliada como proposta de seleção uma questão específica de prova para cada uma
das linhas de pesquisa; após a correção da prova, seria realizada a defesa do projeto; as comissões
deveriam ser formadas por um integrante da Coordenação e um professor de cada linha de pesquisa,
tendo proposto ainda que na etapa do projeto todos que ofereçam vagas devam ajudas na seleção. A
Profª Vanessa salientou a importância de que em todas as fases da seleção esteja presente um
professor da comissão, para assegurar sua validade legal. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
presente reunião.
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