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Aos dezessete dias do mês de maio 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,
Gianpaolo Knoller Adomilli, Narjara Mendes Garcia, Dione Kitzmann e Luis Fernando Minasi.
Justificou ausência a representante discente Elisângela Barbosa Madruga. Inicialmente foi solicitada
a inclusão do seguinte ponto de pauta: Coordenação Adjunta do PPGEA. Foram apreciados os
seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 03/2017. Submetida a votação, a ata 03 foi
aprovada. 2. Oferta de disciplinas 02/2017. Os professores foram contatados via e-mail para informarem
as disciplinas que pretendem ofertar no primeiro semestre de 2016. O quadro de oferta de disciplinas foi
aprovado conforme anexo, podendo haver alteração de horários até a formalização da oferta via Sistema da
FURG. 3. Troca de orientação. Uma vez encaminhada pela professora Mara Ângela Yunes a

solicitação de desligamento do corpo docente do PPGEA, foi solicitada a troca de orientação da
aluna Eliane Lima Piske. A solicitação encontra-se assinada pela Profª Narjara, pela Profª Maria
Ângela e pela discente Eliane, segundo a qual passará a Profª Narjara a ser orientadora, e a Profª
Maria Ângela a ser coorientadora. A solicitação foi aprovada, uma vez que a professora está
deixando o quadro de docentes do PPGEA, com a ressalva de que até a qualificação a a discente
deverá observar a mudança de linha, sendo a Profª Narjara responsável por dar as orientações
necessárias. 4. Desligamento docente a pedido. Após conclusão das orientações em andamento,
com a aprovação da versão final das orientandas Ângela Schmidt e Deise Munhoz, a solicitação de
desligamento do corpo docente do PPGEA encaminhada pela Profª Maria Ângela Yunes foi
aprovada pelo Colegiado. O desligamento do Prof. Alfredo Martin, conforme email segundo o qual
comunicou o término de suas atividades na pós-graduação após sua aposentadoria (em 06 de março
de 2017), também foi levado a efeito. A Profª Simone Paludo solicitou seu desligamento tão logo a
aluna Raquel Cruz tenha a versão final de sua tese aprovada. O Colegiado aprovou o desligamento
imediato dos professores Alfredo e Maria Ângela, bem como a desnecessidade de nova reunião para
o desligamento da professora Simone, se a aprovação da aluna Raquel ocorrer dentro do esperado,
até o dia 04 de julho, prazo final para a entrega da tese; estando conforme previsto, deverá ser feito o
desligamento da professora Simone Paludo. 5. Aprovação de relatório de doutorado sanduíche. O
discente de doutorado Alexandre Cougo de Cougo apresentou relatório de atividades desenvolvidas
no doutorado sanduíche realizado em Buenos Aires - Argentina, na Facultad de Filosofía y Letras,
durante o período de setembro a dezembro de 2016, sob coordenação e orientação do Prof. Daniel
Hugo Suárez. O relatório foi aprovado. 6. Formalização de coorientação. O discente Alexandre
Cougo de Cougo apresentou solicitação de formalização junto ao PPGEA da coorientação do
professor Daniel Hugo Suárez, que orientou suas atividades durante o doutorado sanduíche em
Buenos Aires. A solicitação foi aprovada, sendo encaminhado à secretaria o cadastramento do
professor como coorientador junto à Plataforma Sucupira. Foi encaminhada pelo professor Humberto
Calloni ao Colegiado a solicitação do professor Michel Peterson, de coorientação do discente
Alexandre Silva da Silva, assinada pelos três. O professor Carlos encaminhará e-mail ao professor
Humberto para que seja comprovada a observância do art. 29 do Colegiado, segundo o qual o
coorientador deverá estar vinculado a programa de pós-graduação. Em caso de ser feita a
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comprovação antes da próxima reunião do Colegiado, poderá ser oficializada a coorientação sem
nova consulta. 7. Coordenação Adjunta do PPGEA. A Coordenação entrou em contato
consultando via email com os professores permanentes, sendo que destes apenas a Profª Vanessa
Caporlingua colocou-se à disposição para assumir a Coordenação Adjunta, tendo sido aprovada pelo
Colegiado. O Colegiado encaminhou que seja enviado memorando à PROPESP para formalização.
8. Assuntos Gerais. O professor Carlos Machado informou que o EDEA será realizado em 30 e 31
de outubro e 01 novembro, tendo como tema provisório “A Educação Ambiental em tempos de
resistência”, para que se anteceda as discussões a serem realizadas na ANPED e ao mesmo tempo
que professores e alunos fortaleçam este espaço do PPGEA. O aluno egresso Diego Cipriano
comentou com a coordenação o interesse do Prof. Heitor Vieira, da Escola de Engenharia, de
oferecer uma disciplina no PPGEA; encaminhou proposta assinada pelo professor, intitulada “A
Mobilidade Urbana e o Desenvolvimento orientado ao transporte público de passageiros”; após
discussão, o Colegiado destacou que somente pode oferecer disciplina professor vinculado ao
PPGEA, bem como que a disciplina não pertence ao QSL do curso, inexistindo a possibilidade de
oferta; havendo interesse do professor, poderá adequar-se à necessidade de credenciamento e de
posterior criação de disciplina - além disso, a proposta de disciplina deverá sofrer ajustes para
estabelecer relação com a Educação Ambiental. O Prof. Humberto Calloni encaminhou solicitação a
esta Coordenação, solicitando a continuidade da bolsa do pós doutorando Augusto Amaral até
outubro/novembro de 2018; no entanto, ressaltamos que a bolsa pode ser ou não renovada
anualmente, pois é concedida ao PPGEA – e não ao bolsista ou ao seu supervisor; e o Colegiado não
decidiu até o momento se abrirá novo edital este ano ou renovará a bolsa novamente. A respeito do
Edital Docente, diante da atual e também da prevista saída de professores, foi sugerida à Comissão a
abertura de seis vagas (uma para FEA, 2 para EAEFE e 3 para EANF) e também que o professor
Sírio Velasco, fundador do PPGEA e que havia solicitado descredenciamento temporário seja
recredenciado desde que esteja de acordo com os critérios de recredenciamento do Regimento, os
quais também irão compor o Edital Docente. Responderam aos e-mails compondo a comissão,
conforme encaminhamento da reunião anterior, as professoras Vanessa Caporlingua, Narjara Garcia
e Carlos Machado, este último com apoio da Profª Paula Henning.
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