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Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, 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 Narjara Mendes Garcia, 

Vanessa Caporlingua, Humberto Calloni, André Luis Freitas e os representantes discentes Bernard 

Constantino Ribeiro e Isaias Costa Gomes. O professor André Luis Freitas substituiu o professor 

Gianpaolo Knoller Adomilli e justificou ausência os professores Dione Kitzmann e Vilmar Alves 

Pereira. Durante a reunião foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 

04/2019. Submetida à votação, a ata 04 foi aprovada. 2. Homologação de bancas. Após constatação 

de que a composição das bancas atendia as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado 

HOMOLOGOU conforme segue: “Educação Estético-Ambiental: A Literatura de Cordel como 

Prática Docente”, discente Josineide Ribeiro da Silva (Qualificação de Dissertação); “Los 

Objetivos de Belgrado en La Legislación de La Educación Ambiental en La República de Panamá: 

Conflicto Ambiental en recurrencia del crecimento poblacional de La comunidad de Gardi Sugdub, 

Comarca de Gunayala, Panamá”. discente Lenin Alfonso Morales López  (Qualificação de 

Dissertação); “Educação Estético-Ambiental: possibilidades da dramatização de histórias na 

formação de educadores ambientais”, discente Juliana Duarte Simões (Qualificação de 

Dissertação); “Anarquismo e educação ambiental: contribuições libertárias a partir de Kropotkin, 

Bookchin e da Pedagogia Libertária”, discente Leonardo Leite da Cunha (Qualificação de 

Dissertação); “ A Práxis da Educação Ambiental no licenciamento de obra pública: a participação 

social e a responsabilidade socioambiental”, discente Patrícia Votto Gomes (Qualificação de 

Dissertação); “A Educação Ambiental nas empresas do ramo logístico do distrito industrial de Rio 

Grande/RS”, discente Fernanda Zamberlam (Qualificação de Dissertação); “El hilo de Ariadna: 

Educación Ambiental y relaciones de Género, por La visibilización de lãs mujeres y hombres 

jóvenes em comunidades rurales Del nordeste de Perú”, discente Yeissy Graciela Sarmiento 

Guevara (Qualificação de Dissertação); “A Educação Ambiental crítica e a justiça autocompositiva: 

um estudo de caso do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – Rio Grande/RS”, 

discente Zaionara Rodrigues de Lima (Qualificação de Dissertação); “A Educação ambiental na 

formação de professores da área de ciências humanas e sociais aplicadas”, discente Rossandra 

Rodrigues Votto Feijó (Qualificação de Dissertação). 3. Pedido de Prorrogação da Qualificação 

de Leandro Rodrigues da Silva. O colegiado toma ciência dos argumentos para o atraso na entrega 

da qualificação do discente, indefere a prorrogação, conforme orientação da CAPES e  nos termos do 

Regimento Interno do PPGEA e aguarda o encaminhamento do projeto o mais breve possível. 4. 

Revisão do Artigo 46 do Regimento Interno. Durante a reunião, questionou-se acerca do 

aproveitamento de créditos das disciplinas realizadas no próprio Programa, durante o período 

máximo de 08 anos da matrícula. Ficou decidido que, por ora, não será necessária a revisão do 

dispositivo, podendo o assunto ser incluído como pauta da comissão de Regimento Interno ou após 

esclarecimento da situação administrativa do aproveitamento das disciplinas excluídas do QSL. 5. 

Resultado Interno do Prêmio Capes para as teses defendidas em 2018. Após a leitura da ata 

01/2019 da Comissão de Seleção Interna para o Prêmio Capes de Teses, a qual indicou a discente 

Greici Maia Behling e a tese “A rede de Tutela da Fauna Silvestre e a Educação Ambiental Crítica e 

Transformadora: Uma interlocução para a Desobjetificação dos Animais como candidata à disputa 

pelo prêmio, o colegiado concedeu parecer favorável à indicação. 6. Assuntos gerais: Suplência da 

Representação Discente da Comissão de Bolsas. Aprovada a suplência na Comissão de Bolsas, 

porém serão revistas as indicações de FERNANDA VOPAGEL e SABRINA MACEDO por serem 

ambas discentes do 1º ano, contrariando o Regimento Interno. XI EDEA. Os representantes 
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discentes informaram a data de 11 a 13 de novembro de 2019 para a realização do evento. 

Celebração dos 25 anos do PPGEA. A Profª Narjara solicitou auxílio do colegiado, o qual ficou 

comprometido, a compor ideias para a celebração da data, comemorada no mês de setembro. O 

discente Bernard sugeriu a inclusão de parte da celebração dos 25 anos do Programa na programação 

do EDEA, sendo tanto a confraternização entre docentes e discentes como uma mesa de discussão 

com docentes antigos do programa. Alteração da Representação discente. Foi aprovada a entrada 

da suplente Gislene no lugar da discente Roberta. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente 

reunião. 

 

 

 

 


