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Ao vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze 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, Gianpaolo Knoller Adomilli e os
representantes discentes David Silva de Souza e Samuel Lopes Pinheiro. Justificou ausência o
professor Sérgio Botton Barcellos. Durante a reunião foram apreciados os seguintes pontos de pauta:
1. Aprovação da ata 08/2018. Submetida à votação, a ata 08 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 tese de Carliuza Oriente
Luna , “A auriculoterapia como um instrumento de racionalidade ambiental na resolutividade da dor
de usuários da atenção Primária á Saúde"; observando que a aluna deverá entregar, juntamente com o
formulário de publicação disponível na página do PPGEA, dois CDs contendo a 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: “Mar à vista da educomunicação socioambiental: apropriações socioambientais da
zona costeira no circuito tela verde (edição de estreia)”, discente Rachel Aline Hidalgo Munhoz
(Defesa de Dissertação); “Formação de Educadores(as) Ambientais no contexto do licenciamento
ambiental do município do Rio Grande” discente Alex Nunes Molina (defesa de dissertação);
“Educação Ambiental como campo disciplinar: uma arte de governar neoliberal?” discente Sérgio
Ronaldo Pinho Junior (qualificação de tese); ”Educação Ambiental em unidades de Conservação:
Uma experiência de Gestão.” Discente Gisleine Cruz Portugal (defesa de dissertação); “A
Educação Ambiental e o uso sustentável de Mauritia Flexuosa “ BURITI” na Comunidade de
Parinari na Amazônia Peruana.” Discente Anthony Franco Rojas Flores (defesa de dissertação). 4.
Proposta de Criação de Disciplina. O professor Vilmar apresentou ao colegiado a solicitação de
criação de um Tópico especial enviado pela professora Carelia Hidalgo. A ementa foi analisada pelo
grupo e ao final foi Aprovada com a sugestão de que apareçam livros da área de estudo na
bibliografia apresentada. 5. Pedido de Prorrogação de Prazo. Foram apresentados durante a
presente reunião três pedido de prorrogação de prazo dos alunos do PPGEA. Após serem analisados
pelo colegiado ficou decidido sobre caso individual dos seguintes estudantes: Sandra Lee: dada a
ausência de maiores informações sobre o atual estágio da pesquisa e a não concordância do
orientador quanto a prorrogação o colegiado sentiu a necessidade de maiores informações para poder
tomar a decisão. Neste sentido o colegiado sugeriu que a coordenação entrasse em contato com as
partes visando encaminhar a situação; Maicon Bravo: de acordo com o encaminhamento do
colegiado, seu pedido de prorrogação foi aprovado desde que o aluno apresente outra justificativa
para a prorrogação, dando maior atenção ao andamento do trabalho juntamente com um plano de
atividades para recuperação dos prazos. Com isso o colegiado poderá avaliar o período de
prorrogação solicitado; Alexandre Cougo: após analisar seu pedido de prorrogação de prazo o
colegiado decidiu APROVAR lembrando apenas sobre os novos prazos do aluno, pois o mesmo terá
até a data de 30 de março de 2019 para a entrega do Formulário de Encaminhamento para a Defesa e
até a data de 30 de abril de 2019 para a defesa de doutorado. 5. Relatórios de Leituras Dirigidas. O
Prof. Vilmar apresentou relatório de leitura dirigida em conjunto com a Profª Simone Freire, no
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campo da filosofia hermenêutica, na obra de Martin Heidegger, para os alunos, Márcia Pereira da
Silva, Márcia Madeira Malta, Eliane Renata Steuck, Francine Freitas Avila, Jacqueline Rogério
Carrilho Eichenberger, Rodrigo Eder Zambam e Roberta Pereira. Os relatórios foram aprovados
encaminhando-se para o registro de créditos pela secretaria conforme Regimento. 6. Relatério final
de atividades de pesquisa Pós-Doutoral. Foi passado ao colegiado o relatório das atividades
desenvolvidas com êxito pela bolsista Virgínia Tavares. Ao final seu relatório foi APROVADO. 7.
Edital de Seleção PNPD. A professora Dione descreveu, durante a reunião, como ocorreu todo o
processo destacando a qualidade das propostas apresentadas pelos candidatos participantes do
certame. 8. Preenchimento da Plataforma Sucupira. Foi colocado pela coordenação sobre o
processo de preenchimento da plataforma sucupira e sua importância para a relevância do programa
frente a CAPES levando as atividades importantes realizadas pelo PPGEA ao conhecimento nacional
a partir desta plataforma. 9. Edital Doutorado Sanduiche no Exterior – PDSE. O professor
Vilmar informou sobre o processo de seleção PDSE. O Programa recebeu 02 (duas) cotas no
certame. Participam da Comissão de seleção os professores: Vilmar Alves Pereira, Narjara Mendes
Garcia e Humberto Calloni. 10. Edital de Seleção de Bolsa CAPES e CNPQ 2019. A professora
Narjara passou ao grupo sobre o andamento do processo de avaliação dos relatórios dos bolsistas do
ano de 2018 e destacou que houve mudanças no modelo de edital de bolsas do programa deste ano.
A comissão terá até dia 13 de março para mandar a documentação para cadastramento ou renovação
dos bolsistas do programa. 11. Assuntos Gerais. O professor Vilmar lembrou a todos sobre a
Reunião Semestral do PPGEA que ocorrerá no dia 18/03/2019 às 14:00. Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a presente reunião.
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