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Aos vinte dias do mês de junho 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, Dione Kitzmann, Vanessa Caporlingua, Sérgio Botton Barcellos, Gianpaolo Knoller
Adomilli e a representante discente Gisleine Cruz Portugal. Justificou ausência a representante
discente Andressa Queiroz de Souza. Inicialmente, foi solicitada inclusão dos seguintes pontos de
pauta: 1. Solicitação de Troca de Orientação. 2. Proposta de Estágio Pós Doutoral. Foram apreciados
os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 03/2018. Submetida à votação, a ata 03 foi
aprovada. 2. Criação de Tópico Especial. A Prof.ª Luciana Netto Dolci encaminhou para análise do
colegiado a Criação de Tópico especial: Arte e Educação Estético-Ambiental, juntamente com a
Ementa do Tópico, os Objetivos e a Bibliografia. Após ser discutida pelo grupo a Criação do TE foi
Aprovada. 3. Homologação de bancas. Após constatação de que a composição das bancas atendia
as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme segue: “A Contribuição
do Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico, para a Constituição de sujeitos capazes de
desenvolver seus Empreendimentos Econômicos Solidários: Uma análise a partir da perspectiva da
Educação Ambiental Crítica”, discente Lucia Regina Nobre (Qualificação de Dissertação); “A
prática dos professores de Língua Portuguesa orientada pelos PCN: Educação Ambiental por meio
dos Gêneros Textuais”, discente Joelma Madruga Furtado (Defesa de Dissertação); “Letramento
Ambiental no Contexto do Projeto Cirandar”, discente Andressa Queiroz Souza (Qualificação de
Dissertação); “Formação de Educadores (as) Ambientais no contexto do Licenciamento Ambiental
do Município do Rio Grande”, discente Alex Nunes Molina (Qualificação de Dissertação); “Práticas
Educativas Ambientais na Educação Infantil: A experiência da primeira escola parque em unidade de
conservação no município do Rio Grande/RS”, discente Melina Terra Santos (Qualificação de
Dissertação); “Potencialidades de Ações em Educação Ambiental em um Parque Nacional:
Entrecruzando Experiências para Atender Demandas de Gestão”, discente Gisleine Cruz Portugal
(Qualificação de Dissertação); “Mulheres, Pampa e Natureza: Um olhar para a Educação
Ambiental”, discente Juliana Corrêa Pereira Schlee (Qualificação 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 (Qualificação de Dissertação).4.
Informe: Roda de Conversa do Mês de junho. O Prof. Vilmar lembrou durante a reunião sobre o
evento que está ocorrendo dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental. As
Rodas de Conversa Acontecem com a ideia de popularização da Educação Ambiental. A próxima
Roda a acontecer terá como tema a Internacionalização nas Travessias Extrafronteiriças da Educação
Ambiental. Neste contexto o Professor Vilmar abriu para sugestões sobre o convite/convocação para
alunos bolsistas do programa afim de que estes se envolvam cada vez mais às ações do PPGEA.
Após sua colocação os professores e a aluna se posicionaram sobre a pauta. A aluna Gisleine
salientou que devem ser feitas duas observações sobre as convocações: 1º é bom pensar nos horários
dos eventos para que fique viável aos alunos; 2º colocar uma possibilidade de justificativa para
eventuais faltas dos alunos. Ao final das colocações foi decidido conversar diretamente com os
alunos para alcançar de uma melhor forma o envolvimento deles com o programa, além de melhorar
a divulgação dos eventos gerando maior interesse dos mesmos.5. Divulgação das Ações em
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Educação Ambiental na página do PPGEA e na TV FURG. O Professor Vilmar pediu aos demais
professores do Programa para que ajudem a divulgar suas Ações em educação Ambiental, ou seja,
que enviem matérias à coordenação para posteriormente serem publicadas nos meios de
comunicação a fim de gerar maior visibilidade ao trabalho realizado no PPGEA. Neste contexto foi
levantado Um exemplo de publicação que poderia ser realizado por nosso programa: divulgação pelo
site da FURG de convites para as defesas do mês enviados pelos Cursos. 6. Reunião sobre o
Projeto Municipal de Educação Ambiental. Foi informado ao colegiado que a coordenação do
curso estava em contato diretamente com a prefeitura para estabelecer parceria, no entanto as
reuniões foram adiadas. Posterior a este fato, ocorreu uma alteração na forma de contato que passou
a ser mediado pela PROEXC, com a justificativa de tornar a proposta um convênio institucional com
a FURG. Foi realizada uma reunião com o Pró-reitor Prof. Dr. Daniel Prado para compreender os
encaminhamentos junto à prefeitura e ficou acordado que o pró-reitor chamará os professores do
PPGEA, outros PPGs e grupos de extensão com interesse na temática, para uma discussão sobre a
proposta e articulação coletiva para a realização do projeto de educação ambiental municipal. 7.
ANPED. O professor Vilmar comentou sobre a Reunião Científica Regional da ANPED a ser
realizada entre os dias 23 à 26 de julho de 2018, questionando quantos estudantes e professores irão
ao evento. Alem disso, o Prof. Também sugeriu que houvesse uma possibilidade de divulgação do X
EDEA durante a ANPED, levando alguns cartazes do evento. 8. Seleção de Mestrado Indígena,
Quilombola e Estrangeiro. A professora Narjara e o professor Sergio Barcellos informaram aos
demais colegas sobre o andamento do processo seletivo em nível de mestrado, que esta na etapa das
entrevistas com quatro candidatos (dois estrangeiros e dois quilombolas) concorrendo as vagas no
mestrado. 9. Proficiência dos Estudantes Estrangeiros. A professora Narjara colocou em pauta o
assunto sobre a Proficiência dos Alunos Estrangeiros já que este ponto ainda não tem
regulamentação regimental do nosso Programa. O tema foi discutido pelo colegiado e ao final foi
decidido que os alunos estrangeiros tanto de Mestrado quanto de Doutorado terão a possibilidade de
escolher a opção PORTUGUÊS dentre as outras já existentes, conforme alteração do Regimento
Interno em seu Artigo 65 e 66; inclusão do Parágrafo Único: Com referência ao Inciso III deste
Artigo, Alunos Estrangeiros terão a possibilidade de escolher a opção PORTUGUÊS dentre as
outras já existentes para sua Proficiência em Leitura de Língua Estrangeira Moderna. 10. Recurso
do aluno de Doutorado: Solicitação de Revisão de Versão Definitiva. O Professor Vilmar passou
a situação recursal do aluno Yoisell Lopez Bestard aos demais membros do colegiado e mostrou o
referido documento para revisão dos membros. Após discussão foi deferido que será criada uma
comissão integrada por três membros da linha de pesquisa Fundamentos da Educação Ambiental.
Sendo que aqueles que já participaram no processo anterior não poderão estar presentes em tal
comissão. O colegiado também decidiu que o aluno Yoisell Lopez Bestard entregue sua versão
definitiva em até 15 dias após a publicação desta Ata. 11. Solicitação de troca de orientação. A
aluna de mestrado Patricia Votto Gomes apresentou solicitação de troca de orientação, assinada por
ela, por sua atual orientadora, Profª Lúcia de Fátima Socoowski de Anello e por sua pretensa futura
orientadora, Profª Dione Iara Silveira Kitzmann. A troca de orientação foi aprovada, tendo sido
determinada alteração nos registros internos do PPGEA e junto à Plataforma Sucupira. 12. Proposta
de Estágio Pós Doutoral. A Professora Narjara apresentou a Proposta de Estágio Pós-doutoral da
Hardalla Santos Valle. Os documentos entregues foram: Carta de apreciação da Proposta de estágio,
Memorial Descritivo, Projeto de pesquisa, Plano de Atividades e Currículo Lattes. Ao Final a
Proposta foi Aprovada pelo colegiado. 13. Homologação de Versões Definitivas. Após constatação
da observância das exigências regimentais do PPGEA, o Colegiado HOMOLOGOU a tese de
Mateus Lopes da Silva, intitulada "Possibilidades da Educação Ambiental crítica para o controle
social dos atos ambientais do Estado a partir da participação nos processos decisórios administrativos
ambientais no Município de Pelotas/RS"; a tese de Karine Ferreira Sanchez, intitulada "cativeiros
de animais para exibição e a educação Ambiental: implicações éticas contemporâneas"; a tese de
Renata lobato Schlee, intitulada " A vida, a arte e a Educação Ambiental nos travessamentos de uma
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Natureza Pampeana"; a dissertação de João Paulo Laranjo Velho, intitulada: "A Educação
Ambiental na Sustentabilidade de Agronegócio: O caso de Bunge no Extremo Sul do Brasil"; a
dissertação de Anderson Pires de Souza, intitulada"Olhares sobre os processos do Trabalho Técnico
Social, junto aos moradores reassentados nos conjuntos residenciais Getúlio Vargas I e II na
Perspectiva da Educação Ambiental Transformadora”; a dissertação de Mariana Costa
Neuwald, intitulada: "Educação Ambiental nas famílias: Interface entre as Práticas Parentais e os
Saberes Ambientais"; observando que os alunos deverão entregar, juntamente com o formulário de
publicação disponível na página do PPGEA, dois CDs contendo a dissertação/tese – já com a ficha
catalográfica, no prazo regimental. 14. Vinculação dos Membros Externos a Programa de PósGraduação. Foi discutido pelos membros do colegiado sobre casos excepcionais anteriores a
mudança regimental dos artigos 54 e 61, que se referem à composição das bancas de defesa de
dissertação/tese. Ao final foi mantida a alteração dos artigos supracitados no regimento do PPGEA.
15. Assuntos gerais. A professora Narjara lembrou aos demais membros do colegiado que está
aberto o edital do Programa de Mobilidade Discente da Pós-Graduação, que tem como objetivo
apoiar a participação de estudantes de mestrado e de doutorado, vinculados aos programas
acadêmicos notas 3, 4 e 5, em atividades de intercâmbio, de curta duração, entre grupos de pesquisa
e programas de pós-graduação de instituições, nacionais e estrangeiras, formalmente conveniadas
com a FURG ou em tramitação interna. Além disso, o professor Vilmar informou durante a reunião
que o Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, agora, dispõe de um Netbook Philco
10” disponível para empréstimo. A Professora Vanessa ressaltou em reunião que a redação dos
Procedimentos Após a defesa publicada no site do PPGEA necessita ser reformulada e atualizada
para melhor entendimento dos leitores. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.
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