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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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, Luis Fernando Minasi, Gianpaolo
Knoller Adomilli, Dione Kitzmann, Narjara Mendes Garcia e a representante discente
Elisângela Barbosa Madruga. Foram apreciados os seguintes pontos de pauta:
Aprovação da ata 01/2017. Submetida a votação, a ata 01 foi aprovada. Propostas de
Estágio Docência. O aluno de mestrado Anderson Pires de Souza apresentou proposta
de estágio docência junto à graduação – curso Tecnólogo em Gestão Ambiental, a ser
desenvolvido no primeiro semestre de 2017, com carga horária total de 30 horas. A
aluna de mestrado Maria Eduarda de Lima dos Santos apresentou proposta de estágio
docência junto à graduação em Arqueologia, a ser desenvolvido no primeiro semestre
de 2017, com carga horária total de 30 horas. A aluna de mestrado Pauline Apolinário
Czarneski apresentou proposta de estágio docência junto à graduação em Pedagogia, a
ser desenvolvido no primeiro semestre de 2017, com carga horária superior ao mínimo
de 30 horas. A aluna de doutorado Eliane Lima Piske apresentou proposta de estágio
docência junto à graduação, na disciplina de Atividade de Docência II, a ser
desenvolvido no primeiro e segundo semestres de 2017, com carga horária total superior
ao mínimo de 60 horas. O aluno de doutorado Sérgio Ronaldo Pinho Junior apresentou
proposta de estágio docência junto à graduação, no primeiro semestre de 2017 e
primeiro semestre de 2018, junto à disciplina de fundamentos da Educação Ambiental,
com carga horária de 60 horas. As propostas foram aprovadas. A aluna de doutorado
Thaís Gonçalves Saggiomo apresentou proposta de estágio docência a ser realizada
junto à graduação – Curso Tecnólogo em Gestão Ambiental, no primeiro semestre de
2017, totalizando 30 horas. O Colegiado indeferiu o pedido, para que seja
complementado e reapresentado ao Colegiado, uma vez que para doutorandos a
proposta deve contemplar dois semestres e totalizar o mínimo de 60 horas, sendo 30 por
semestre. Relatório final de Estágio Docência. Após análise o colegiado
HOMOLOGOU o relatório de estágio docência das alunas Alana das Neves Pedruzzi e
Tamires Lopes Podewils, determinando seu encaminhamento para registro de créditos.
Proposta de Leitura Dirigida. Aprovada proposta de leitura dirigida apresentada pelo
Prof. Carlos Machado, a ser desenvolvida durante o primeiro semestre de 2017, pelos
orientandos Rafael Missiunas, Daniela Pieper e Solana Gonzalez, bem como a proposta
de Leituras Dirigidas de Marta Regina Cesar Vaz “Território, ambiente e o processo de
trabalho na ESF”, a ser desenvolvida durante o primeiro semestre de 2017, pela
orientanda Carliuza Oriente Luna, ressaltando para ambos a necessidade de relatório
para cômputo de créditos, conforme previsão do Regimento Interno do PPGEA.
Desligamento de professora a pedido. A Profª Maria Ângela Mattar Yunes solicitou
seu desligamento, a partir da data de defesa de 29 de abril, quando irá compor como
membro interno banca de defesa no PPGEA. A solicitação foi acolhida pelo Colegiado,
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com a ressalva de que o desligamento dependerá de as teses de Ângela Bersh e Deise
Munhoz estarem, homologadas pelo Colegiado, já que as alunas deverão estar
cadastradas como orientandas de professor do PPGEA. Prorrogação de prazo para
alunas não bolsistas. A aluna de doutorado Ieda de Freitas e a aluna de mestrado
Daniele Juliano, ambas não bolsistas, apresentaram documento assinado pelos seus
orientadores, solicitando prorrogação de seis meses para o prazo de defesa. A
solicitação foi aprovada. Encaminhamentos da aula de acolhida. Conforme anunciado
na aula de acolhida, os alunos que não participaram da seleção de bolsa para mestrado
poderão pleitear uma das bolsas remanescentes, entregando os documentos necessários
até o dia 28 de março no PPGEA. Em caso de não serem completadas as vagas, as
bolsas serão disponibilizadas temporariamente a outros cursos da universidade.
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: Deise Parula Munhoz "Parentalidade: Fortalecimentos
das relações entre pais e filhos adolescentes" (Defesa de tese); Ângela Adriane Schmidt
Bersh "Resiliência profissional e a Educação Ambiental: promoção de ambientes de
desenvolvimento em instituição de acolhimento" (Defesa de tese); Leidy Gabriela Ariza
Ariza "Formación del Educador Ambiental desde el Conocimiento Didáctico del
Contenido - Una Experiencia en el Contexto EAD en Brasil" (Defesa de tese); Samuel
Lopes Pinheiro, "O silêncio e o ser na filosofia vedanta para pensar a relação humanonatureza em Educação Ambiental" (Defesa de dissertação); Ana Paula Borges Ramos
"O Estudo do Meio nos anos iniciais do Ensino Fundamental como possibilidade de
entrelaçar a Geografia e a Educação Ambiental" (Defesa de dissertação);Luana Santos
da Silva, "A infância dos 'pequenos indígenas' Mbyá-Guarani da Tekoá Pindó Mirim: os
entrecruzamentos com a natureza e o protagonismo nos processos educativos" (Defesa
de dissertação); Raizza da Costa Lopes, "O Processo de Instalação do Projeto Retiro em
São José do Norte - RS: Um Estudo Sócio - Antropológico sobre a Construção de um
Conflito Ambiental" (Defesa de dissertação); Márcia Soares da Silva "Olhar Ecológico
das Crianças Sobre o Processo de Escolarização nos anos iniciais do ensino
Fundamental" (Defesa de dissertação); Eron da Silva Rodrigues "O Mito Justificador da
Injustiça Ambiental no Extremo Sul do Brasil: introdução ao estudo dos primeiros 100
anos da cidade do Rio Grande" (Defesa de dissertação); "Uma Proposta de Formação
Ambiental Continuada para os Agentes de Gestão Ambiental (AGAs) da Universidade
Federal do Rio Grande (FURG)" (Defesa de dissertação); Andreia da Costa Juliano
"Psicomotricidade Relacional: A via corporal propulsora de sensibilização ambiental no
contexto da educação infantil" (Defesa de dissertação); Javier Fernández Castro "La
construcción de la infancia víctima en el conflicto ambiental de La Guajira" (Defesa de
dissertação); Leila Salles da Costa "Mulheres, Educação Ambiental e as lutas por
justiça ambiental no município de Duque de Caxias (RJ)" (Defesa de dissertação).
Alexandre Silva da Silva " PRG e Educação Ambiental: A complexidade dos Jogos e
suas contribuições para o ensino formal de educação ambiental" (Qualificação de
dissertação); Anderson Pires de Souza "Olhares sobre processos do trabalho técnico
social, junto aos moradores do condomínio BGV I e BGV II na perspectiva da educação
ambiental transformadora" (Qualificação de dissertação). Supervisão de orientandos
da Profª Paula Henning. A Profª Paula Henning, que se encontra em pós doutoramento
na Espanha, solicitou a formalização do nome da Profª Paula Ribeiro, a fim de que seja
co-responsável pelos seus orientandos, respondendo caso necessário por atividades
durante este período. A solicitação foi reconhecida pelo Colegiado. Assuntos Gerais.
Coordenação adjunta. Após consulta aos membros do PPGEA, a professora Vanessa
Caporlingua ofereceu sua participação enquanto coordenadora adjunta, suprindo a
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necessidade gerada com o afastamento da Profª Paula Henning para pós doutoramento.
O Prof. Carlos deverá reunir-se com a professora para tratativas e para os
encaminhamentos formais necessários. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
presente reunião.
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