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Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, 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 Vilmar Alves Pereira, Narjara
Mendes Garcia e Dione Iara Silveira Kitzmann e a representante discente Andressa Queiroz Souza.
Justificaram ausência Vanessa Hernandez Caporlingua, Gianpaolo Knoller Adomilli, Sérgio Botton
Barcellos e Samuel Lopes Pinheiro. Inicialmente foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1.
Aprovação da ata 07/2018. Submetida à votação, a ata 07 foi aprovada. 2. Homologação de
Versão Definitiva. Após constatação da observância das exigências regimentais do PPGEA, o
Colegiado HOMOLOGOU os trabalhos de Ana Lúcia Ruiz Goulart , “Cada Pessoa é uma História
em Construção: A participação Social no Contexto da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo
Meio Ambiente – Uma Estratégia de Política Pública de Educação Ambiental” (dissertação),
Denise Bastos das Neves, “Educação Ambiental e Educação em Tempo Integral: Limites e
Desafios na Escola Pública, um estudo de caso. ” (Dissertação). Observando que os alunos deverão
entregar, juntamente com o formulário de publicação disponível na página do PPGEA, dois CDs
contendo a versão final – 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: “Cúpula Geodésica: Uma Experiência em
Educação Estético-Ambiental”, discente Danielle Muller de Andrade (Qualificação de Tese); “O
Ensino da Engenharia Civil na perspectiva Dialética da Educação Ambiental: Proposta de
Emancipação Crítica dos sentidos humanos na prática do Engenheirar.” discente Jorge Luiz Oleinik
Nunes (Qualificação de Tese); “Mar & Terra – Fenômenos ambientais costeiros: O caso da lama na
Praia do Cassino (1998-2016)”, discente Felipe Nóbrega Ferreira (Qualificação de Tese);
“Conversa(ação) sistêmica na/para/com a Educação Ambiental das Infâncias”, discente Eliane Lima
Piske (Qualificação de Tese). 4. Proposta de Criação de Disciplina. A Prof.ª Carelia Hidalgo
encaminhou para análise do colegiado a Criação da disciplina: Meio Ambiente e desenvolvimento
como uma abordagem do educador ambiental, juntamente com a Ementa do Tópico e os
Objetivos. Após ser discutida pelo grupo a Criação da disciplina foi Aprovada com algumas
observações: Ser criada como um tópico especial; retirar os pré-requisitos; alterar a redação e
apresentar a bibliografia na Ementa, lembrando que esta bibliografia deve constar no sistema de
bibliotecas da FURG. 5. Quadro de Disciplinas 1/2019. O quadro de disciplinas do primeiro
semestre de 2019 foi apresentado durante a reunião. Após feitas as devidas alterações, o quadro de
disciplinas foi aprovado, e será publicado na página do programa. 6. Informações sobre os 25 anos
do Programa. O professor Vilmar durante a reunião lembrou aos colegas sobre o ano comemorativo
aos 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental. Ele informou que a abertura
oficial se dará durante o evento do EDEA com a divulgação do logo especial aos 25 anos do
programa. 7. Submissão de Projeto de pós-doutorado. Foi encaminhado ao colegiado para análise
o projeto de qualificação de Pós-Doutorado, juntamente com seu Currículo Lattes e uma declaração
do Professor Luís Fernando Minasi colocando-se como supervisor da aluna. Ao final da análise dos
referidos documentos o colegiado decidiu APROVAR o projeto, colocando algumas observações:
fazer constar no projeto o grupo de pesquisa que pretende seguir, se manifestar para participar da
organização do EDEA e contribuir na formulação das rodas de conversa ofertadas no programa; além
disso, é importante também detalhar melhor o cronograma de trabalho da aluna. O Professor Vilmar
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acrescentou ainda que seria importante uma conversa com a aluna junto a coordenação para que ela
possa ser orientada quanto aos ajustes a serem realizados no projeto e decidir as datas de início e
término do pós-doc. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.
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