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Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, 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 Vilmar Alves Pereira, Narjara
Mendes Garcia, Dione Kitzmann, Vanessa Caporlingua, Sérgio Botton Barcellos, as representantes
discentes Andressa Queiroz de Souza e Ionara Cristina Albani. Justificou ausência o Prof. Gianpaolo
Knoller Adomilli. Inicialmente, foi solicitada inclusão dos seguintes pontos de pauta: 1. Relação de
alunos que defenderam e entregaram a Versão Final. 2. Criação de Comissão para validação de
Diploma. Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 04/2018. Submetida
à votação, a ata 04 foi aprovada. 2. Parecer da Comissão Sobre análise de Tese. Conforme
encaminhamento dado pela ata 04/2018, foi criada uma comissão para avaliação da versão final do
aluno Yoisell Lopez Bestard com os seguintes Professores: Narjara Mendes Garcia (Presidente),
Gianpaolo Knoller Adomilli (Titular) e Humberto Calloni (Titular). Durante a presente reunião a
Prof.ª Narjara fez um breve relato ao grupo de colegiado sobre o andamento dos processos realizados
pela comissão. Em seguida, foi lido o parecer emitido pela Comissão: “... Após a apresentação das
análises, os membros da comissão concluíram que a versão da tese apresentada pelo doutorando
obedece aos critérios acadêmicos e contempla as sugestões da banca de defesa. Sendo assim, a
comissão recomenda a provação da versão final da tese acima mencionada.”. Ao final o parecer
foi referendado por todos os membros do colegiado. 3. Prazo para Defesa de Maria Eduarda. O
professor Vilmar relatou aos colegas a situação da aluna Maria Eduarda no que se refere ao não
cumprimento do Prazo regimental estipulado para sua defesa na data limite de 31 de julho de 2018.
Nesta ocasião o professor leu uma carta enviada pela aluna no mesmo dia da reunião (15 de agosto
de 2018) endereçada aos membros do colegiado. Nesta carta a aluna explica seus motivos para o não
cumprimento dos prazos regimentais do Programa de Pós-Graduação em educação Ambiental. Ao
final o colegiado acordou por marcar uma reunião juntamente com o orientador da aluna, Prof.
Gianpaolo Adomili, a fim de obter alguns esclarecimentos sobre a situação da aluna. 4. Projeto de
Extensão solicitado pela SAC; A professora Narjara realizou a leitura de uma proposta de convênio
feita pela Sociedade Amigos do Cassino – SAC tratando do seguinte assunto: Oferecimento, como
uma atividade de extensão do PPGEA, de uma oficina ou encontro anual de formação para os
servidores da SAC que executam serviços gerais. Ao final foi decidido que o PPGEA poderá agregar
os funcionários da SAC aos eventos já agendados do Programa, como, por exemplo, o Curso de
Educação Ambiental a ser ministrado pela professora Vanessa Hernandez Caporlingua. Tal curso
será oferecido em quatro encontros nos meses de setembro e outubro do ano corrente e abordará
temáticas consideradas relevantes ao desenvolvimento das atividades dos funcionários da SAC.
Sendo assim, será marcada uma reunião com o representante da sociedade para dar andamento nestas
atividades. 5. Carta de Aceite para candidato estrangeiro em edital de doutorado da CAPES. A
Pedido de Professor André Luis Castro de Freitas, foi levada até a reunião de colegiado a situação
seguinte: O candidato Paulo Maldonado Suzi Buanga, residente da Angola, está requerendo uma
carta de aceite para seu intercâmbio PEC-PG 2018, nível de doutorado, CAPES. O candidato têm até
a data de 31 de agosto de 2018 para inserir seus documentos no sistema. Após a leitura de seu
currículo e a análise de Projeto de doutorado, os membros do colegiado definiram por oferecer a
carta de aceite e concomitantemente conversar com o responsável pela orientação do candidato no
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Programa. 6. Relatório de leitura Dirigida: “Educação Ambiental no Contexto LatinoAmericano” e “Ser e Tempo - Martin Heidegger”. Foram analisados pelos membros do colegiado
dois relatórios de leitura dirigida: “Leituras Dirigidas: Educação Ambiental no Contexto LatinoAmericano”, oferecido pelo Professor José Vicente de Freitas, direcionado aos orientandos Ana
Lúcia Ruiz Goulart, Rachel Aline Hidalgo Munhoz e Gabriel Ferreira, alunos regulares do mestrado,
e Felipe Nóbrega Ferreira, aluno regular do doutorado. “Leituras Dirigidas: Ser e Tempo - Martin
Heidegger” oferecida pelo Professor Vilmar Alves Pereira em colaboração com a professora Simone
Grohs Freire, direcionada aos orientandos Francine Freitas Avila, Jacqueline Rogério Carrilho
Eichenberger, Marcia Pereira da Silva, Rodrigo Eder Zambam. Ao final concluiu-se que todos os
alunos terminaram com êxito as atividades propostas pelas Leituras Dirigidas, sendo referendado por
todos os presentes. 7. Proposta de Leitura dirigida. Foram aprovadas durante a reunião as
seguintes Propostas de leituras dirigidas: “Leitura Dirigida: Educação Ambiental no Contexto de
Mudanças Climáticas” oferecido pelo Professor José Vicente de Freitas, direcionado à orientanda
Rachel Aline Hidalgo Munhoz, o orientando Gabriel Ferreira, alunos regulares do mestrado, e ao
orientando Felipe Nóbrega Ferreira, aluno regular do doutorado do PPGEA. “Leituras Dirigidas:
Contribuições das Perspectivas Sistêmica e Interacionista para a Educação Ambiental” oferecida
pela Professora Narjara Mendes Garcia, direcionada aos orientandos Angelina Porro, Carla Coutinho
Moser, Lissette Eliana Torres Arévalo e Melina Terra dos Santos. “Leituras Dirigidas: Ser e Tempo Martin Heidegger” oferecida pelo Professor Vilmar Alves Pereira em colaboração com a professora
Simone Grohs Freire, direcionada as orientandas Márcia Pereira da Silva e Márcia Madeira Malta.
Também integrará este grupo de leitura dirigida, como membro convidado, a professora Carmen
Roselaine de Oliveira Farias, da UFRPE. Ao final da aprovação foi ressaltada a necessidade de
relatório para cômputo de créditos, conforme previsão do Regimento Interno do PPGEA. 8.
Homologação de bancas. Após constatação de que a composição das bancas atendia as exigências
regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme segue: “Ambientalização de Estágios
Curriculares Supervisionados da FURG: Contribuições da Educação Ambiental para a formação de
professores.”, discente Danielle Monteiro Behrend (Qualificação de Tese); “Educação Ambiental na
Formação Empreendedora Sustentável: Estudo de caso em uma Instituição de Ensino Superior no
Rio Grande do Sul.”, discente Cristiane Gularte Quintana (Qualificação de Tese); “Hermenêutica
Filosófica: A concepção de linguagem como contribuição aos fundamentos da Educação
Ambiental.”, discente Rodrigo Eder Zambam (Qualificação de Tese), “Princípios da Educação
Ambiental na auriculoterapia: A resolutividade da dor de usuários da Atenção Primária à Saúde.”
Discente Carliuza Oriente Luna (Defesa de Tese). Esta ultima banca foi atualizada pela aluna que
enviou, via e-mail, a informação a respeito da Vinculação dos membros externos à FURG. Sendo
assim, os membros Prof. Dr. Valdecir Zavarese da Costa (UFSM) e Profª. Drª. Maria Denise Shimith
(UFSM) estão vinculados ao PPGENF da UFSM. 9. Informes EDEA. A representante discente
Andressa ressaltou durante a reunião que o EDEA está em processo de divulgação e serão pensadas
algumas estratégias para acrescentar os professores da rede publica municipal dentro das atividades
do EDEA. 10. Avaliação do evento ANPED SUL. A professora Vanessa fez o relato sobre o evento
destacando alguns pontos, como: a diminuição da participação de professores no evento e também a
diminuição de trabalhos apresentados durante o GT da Educação Ambiental. Neste sentido, a
professora Narjara acrescentou que na avaliação do FORPRED houve algumas diferenças em relação
ao período de realização do evento e informou ainda que a próxima ANPED SUL em 2020 será
realizada na FURB em Blumenau SC. 11. Alteração de Ementa para a Disciplina Sociologia e
meio Ambiente. O Professor Sérgio Botton Barcellos apresentou a solicitação da alteração de
ementa enviada para análise do Colegiado. No documento constava um e-mail com a justificativa
para a alteração da ementa da disciplina Sociologia e Meio Ambiente e a nova sugestão de ementa
para avaliação do colegiado. Ao final a nova ementa foi aprovada pelo Colegiado. 12. Relação de
alunos que defenderam e entregaram a Versão Final. Durante a reunião foi avaliada relação de
alunos que já defenderam e entregaram a versão final. Contudo, identificou-se que somente o aluno
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Anderson Pires de Souza ainda não entregou sua versão final. Ao final o colegiado resolveu que o
aluno seja contatado para entregar tal documento. 13. Criação de Comissão para validação de
Diploma. Foi aprovada durante a reunião a criação de uma comissão para Revalidação de Diploma
de Pós-Graduação, conforme membros especificados: Profª. Drª. Narjara Mendes Garcia (Titular),
Profª. Drª. Vanessa Hernandez Caporlingua (Titular), Profª. Drª. Dione Iara Silveira Kitzmann
(Titular). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.
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