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Ao vigésimo quarto dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezesseis 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 Dione Kitzmann, Narjara
Mendes Garcia, Gianpaolo Knoller Adomilli, Vanessa Caporlingua, Humberto Calloni e os
representantes discentes Isaias Costa Gomes e Camila Helena Guimarães da Silva. Justificou
ausência o professor Vilmar Alves Pereira. Inicialmente, foi solicitada inclusão do seguinte ponto de
pauta: 1. Aprovação do Edital de Seleção de Mestrado e Doutorado 02/2019. Durante a reunião
foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 02/2019. Submetida à votação,
a ata 02 foi aprovada. 2. Homologação de Versões definitivas. Após constatação de que a
composição das bancas atendia as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU
conforme segue a dissertação de Juliana Corrêa Pereira Schlee, intitulada “Mulheres, Pampa e
Natureza: um olhar para a Educação Ambiental"; a tese de Alana das Neves Pedruzzi, intutulada
“Sobre Presenças e Ausências na Educação Ambiental Crítica”; a tese de Tamires Lopes Podewils,
intitulada “Educação Ambiental como Complexo Orientador da Práxis Humana: Uma análise a partir
do pensamento de György Lukcás”. Observando que as alunas deverão entregar, juntamente com o
formulário de publicação disponível na página do PPGEA, dois CDs contendo a dissertaççao/tese –
já com a ficha catalográfica, no prazo regimental. 3. Homologação de bancas. 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 à poluição atmosférica”, discente Fernanda Bratz (Defesa de
Dissertação); “Os catadores e o seu papel na cadeia produtiva da reciclagem: em que medida a
Educação Ambiental se faz presente nesse espaço” discente Camilla Helena Guimarães da Silva
(Qualificação de Dissertação); “O processo Formativo em Economia Popular Solidária da Lideranças
dos empreendimentos atendidos pelo NUDESE-FURG: Contribuições à Educação Ambiental
Crítica” discente Lucia Regina Nobre (Defesa de Dissertação); ”A formação de professores no
marco do Projeto Cirandar: miradas e escutas desde a Educação Ambiental” discente Alexandre
Cougo de Cougo (Defesa de Tese); “Um estudo Bioecológico sobre a criança com transtorno do
espectro autista na Educação infantil e a Intervenção dos professores em contextos Socioambientais
distintos” Discente Carla Coutinho Moser (Defesa de Dissertação); 4. Desligamento da Aluna
Melina Terra dos Santos. A discente de mestrado Melina já esgotou seu prazo para defesa de
dissertação e possui pendências com relação aos pré-requisitos presentes no regimento interno do
programa. A discente foi bolsista durante todo o curso e não entregou justificativa sobre o atraso na
defesa da dissertação. A professora Narjara, orientadora atual da aluna, relatou ao grupo sobre sua
dificuldade em orientar a discente no segundo semestre de 2018 e início de 2019, devido ausência de
contato e feedback da aluna. Ainda durante esta reunião a professora informou que a secretaria
tentou entrar em contato com a aluna e não obteve sucesso. Sendo assim, durante a reunião o
colegiado foi decidido desligar a aluno do programa. 5. Cronograma e Comissões para o processo
de seleção de 2019/2. A professora Narjara apresentou ao grupo do colegiado o cronograma com as
possíveis datas para o edital de seleção de mestrado e doutorado de 2019/02. Após a análise e
algumas alterações realizadas pelo colegiado o cronograma foi aprovado. Além disso durante a
presente reunião foram formadas as duas comissões da seleção. Comissão de Mestrado formada
pelas professoras: Narjara Mendes Garcia, Simone Grohs Freire, Vanessa Hernandez Caporlingua e
André Luis de Freitas (suplente). Comissão de Doutorado formado pelos seguintes professores:
Vilmar Alves Pereira, Luciana Netto Dolci, Sérgio Botton Barcellos e José Vicente de Freitas
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(suplente). 6. Aprovação do Edital de Seleção de Mestrado e Doutorado 02/2019. Durante a
reunião foi decidida a elaboração do edital pelas referidas comissões de seleção de mestrado e
doutorado. Sendo assim o edital foi elaborado em conjunto e passado pela análise deste colegiado.
Após realizadas as devidas alterações o edital foi aprovado pelo colegiado. 7. Quadro de Relação
de Professores/Orientandos. A professora Narjara apresentou um quadro com a relação de vagas
por professor para o colegiado. Com isso o grupo avaliou a quantidade de vagas e após algumas
alterações, o quadro foi aprovado. 8. Comissão para Revalidação de Diploma. Durante a reunião a
professora Narjara informou ao grupo sobre a necessidade de ser formada uma comissão para
revalidação de Diploma solicitada pela PROPESP. Sendo assim foi formada a comissão com as
seguintes professoras: Lúcia de Fátima Socoowski de Anello, Dione Iara Silveira Kitzmann e Narjara
Mendes Garcia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.
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