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Ao vigésimo segundo dia do mês de maio 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, Vanessa Caporlingua, Humberto Calloni e os representantes discentes Bernard
Constantino Ribeiro e Camilla Helena Guimarães da Silva. Justificou ausência os professores
Gianpaolo Knoller Adomilli e Vilmar Alves Pereira. Durante a reunião foram apreciados os
seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 03/2019. Submetida à votação, a ata 03 foi
aprovada. 2. Homologação de Versões definitivas. Após constatação da observância das exigências
regimentais do PPGEA, o Colegiado HOMOLOGOU conforme segue a dissertação de Gisleine
Cruz Portugal, intitulada “Educação Ambiental em unidades de conservação: uma esperiência de
gestão"; a dissertação de Rachel Aline Hidalgo Munhoz, intutulada “Mar à vista da
educomunicação socioambiental: apropriações socioambientais da zona costeira no Circuito Tela
Verde (edição de estreia)”; a dissertação de Anthony Franco Rojas Flores, intitulada “ A Educação
Ambiental e o Uso Sustentável de Mauritia Flexuosa “BURITI” na Comunidade de Parinari na
Amazônia Peruana; a dissertação de Fernanda Bratz, intitulada “ 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”.
Observando que as alunas deverão entregar, juntamente com o formulário de publicação disponível
na página do PPGEA, dois CDs contendo a dissertação – 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 Criança
como ser integral na Educação Ambiental: o olhar bioecológico sobre o tempo na educação infantil”,
discente Pâmela Saraiva Miranda (Qualificação de Dissertação); “Problematização sobre
alimentação em projetos de Educação Ambiental no Programa Nacional Escolas Sustentáveis
(PNES) em escolas públicas municipais do Rio Grande, RS”. discente Gessana Damasceno Gomes
(Qualificação de Dissertação). 4. Esclarecimentos sobre o Regimento Interno do PPGEA. durante
a reunião foi discutido alguns pontos do regimento interno deste programa, ficando decidido sobre
eles o seguinte: a) Como avaliar o estágio docência I de doutorado, já que atualmente a única
avaliação ocorre no final do segundo estágio docência, com o relatório de estágio? Ficou decidido
durante esta reunião que o relatório será separado em duas partes, sendo a primeira entregue ao final
do estágio I e a segunda ao final do estágio II. b) podemos validar créditos por defesas assistidas em
outros programas da FURG ou mesmo fora desta universidade? Ficou decidido que serão validados
apenas os créditos decorridos de defesas assistidas no programa do PPGEA, já que é possível
comprova-los perante a lista de presenças que consta em nossa secretaria. 5. Quadro de Disciplinas
do 2º semestre de 2019. Após feitas as devidas alterações, o quadro de disciplinas foi aprovado,
conforme quadro de horários em anexo. Foi destacado pela Prof. Narjara a decisão do colegiado em
que os professores deste programa que ofereceram vagas na seleção de mestrado/doutorado deverão
ofertar disciplinas ainda no ano de 2019. Ficando assim, condicionada a abertura de vagas com a
oferta de disciplina neste programa. 6. Calendário Letivo PPGEA 2º semestre 2019. O calendário
letivo publicado na página do PPGEA contempla o primeiro semestre de 2019; a Profª Narjara
apresentou a proposta de calendário para o segundo semestre: 22 e 23/07 - Matrícula dos alunos
regulares; 26/07 – Publicação de Edital para alunos especiais em www.siposg.furg.br; 26 a 28/07 Inscrições dos alunos especiais. (Online); 01/08 - Divulgação dos alunos especiais selecionados;
02/08- Matrícula dos alunos especiais; 05/08 – INÍCIO DO SEGUNDO PERÍODO LETIVO; 05/08
– Acolhida dos Novos Alunos; 31/08 – Data limite para entrega, na secretaria do programa, dos
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exemplares dos projetos de tese para alunos ingressos em 03/2017 (qualificação); 30/09 – Data limite
para qualificação dos projetos de tese para alunos ingressos em 03/2017; 05/09 - Data limite de
trancamento das disciplinas do 1° semestre; 07 a 09/10 – Mostra da Produção Universitária; 00/00 –
XI EDEA; 29/11 – TÉRMINO DO SEGUNDO PERÍODO LETIVO; 06/12 – Entrega do Relátório
anual de bolsista do PPGEA; 10/01/2020 – Último dia para os professores inserirem as notas das
disciplinas ofertadas no 2º semestre/2019. O calendário letivo foi aprovado para publicação na
página do PPGEA. 7. Comissão para Prêmio CAPES para as teses defendidas em 2018. Durante
a reunião, a professora Narjara propôs a formação de uma comissão para avaliação das teses dos
candidatos do PPGEA que se interessam pelo prêmio CAPES. Sendo assim, ficou montada a
seguinte comissão: Narjara Mendes Garcia (Presidente); Humberto Calloni (Titular) e Carlos
Roberto da Silva Machado (Titular). Ao final a formação da referida comissão foi aprovada pelo
colegiado. 8. Atualização de Ementa proposta pelo professor Carlos Machado. Durante a
reunião, o professor Carlos comunicou aos membros deste colegiado sobre sua intenção de
atualização de ementa já existente de sua disciplina intitulada “KARL MARX E A NATUREZA I”.
Sua solicitação foi aceita pelo colegiado, ficando condicionada a entrega da ementa já atualizada
para análise deste colegiado. 9. Solicitação de dispensa de Estágio Docência. Foi apresentado pela
professora Narjara o pedido encaminhado ao colegiado da aluna Isabel Ribeiro Marques acerca de
seu pedido de dispensa de estágio de docência. Ao final das observações dos demais membros deste
colegiado, decidiu-se NEGAR o pedido da referida aluna, uma vez que fere a normativa de
regulamentação de estágio docência que em seu artigo 6º aponta que o discente deve estar em
atuação no período do doutorado para justificar tal dispensa. Porém no referido caso a discente
encontra-se afastada desde março de 2016. Com base na referida regulamentação, foi sugerido que a
discente entre em contato com a coordenação deste programa para maiores esclarecimentos e solução
de seu pedido. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.
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