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Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, 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 Carlos Roberto da Silva Machado, Vanessa
Hernandez Caporlingua, Gianpaolo Knoller Adomilli e Dione Kitzmann e a representante discente
Elisângela Barbosa Madruga. Justificaram ausência Narjara Mendes Garcia e Luis Fernando Minasi.
Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 05/2017. Submetida a votação,
a ata 05 foi aprovada. 2. Eleições coordenação do PPGEA. Tendo-se em vista que a Coordenação
atual tem vigência até o dia 05 de outubro do ano corrente, se faz necessária nova eleição. A fim de
possibilitar a ida do futuro coordenador para a reunião nacional da ANPED, seria interessante que
fosse eleito até o dia 19 de setembro, observando-se assim o prazo necessário para o SCDP. A
professora Vanessa aceitou elaborar a minuta do Edital e apresentar a proposta até o dia 31 de julho,
para que possamos realizar reunião do Colegiado e assim encaminharmos para a reunião do IE, a ser
realizada em 02 de agosto. 3. Solicitação da Prefeitura Municipal de Mostardas. A Prefeitura
Municipal de Mostardas encaminhou ao PPGEA um ofício, solicitando parceria da FURG para apoio
ao funicionamento da SMMA, auxiliando na educação ambiental, na gestão ambiental e no
licenciamento, bem como com acesso a produção intelectual discente que possa auxiliar. A Profª
Dione ficou com o documento, a fim de fazer contato com o secretário municipal do meio ambiente
de Mostardas e, após, socializar com possíveis interessados na Universidade. 4. Proposta de leitura
dirigida. Aprovada a proposta de leitura dirigida solicitada pelo Prof. Vilmar Pereira no campo da
filosofia hermenêutica, na obra de Martin Heidegger, para os alunos Márcia Cristina Souza Madeira,
Márcia Pereira da Silva, Rodrigo Eder Zambam e Darci Emiliano, ressaltando a necessidade de
relatório para cômputo de créditos, conforme previsão do Regimento Interno do PPGEA. 5.
Propostas de Estágio Docência. Após análise, o colegiado APROVOU as propostas de estágio
docência da doutoranda Janaina Agostini Braido, junto ao curso de Educação Ambiental – Lato
Sensu, no período de agosto de 2017 a agosto de 2018 (dois semestres); do doutorando Junior Cesar
Mota, junto ao curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, nas disciplinas de Educação na Gestão
Ambiental e Meio Ambiente e Desenvolvimento (dois semestres); aprovação condicionada: da
doutoranda Darlene Silveira Cabrera, junto ao Curso Técnico em Meio Ambiente do IFSul Campus
Pelotas, no período de agosto a setembro de 2017 (um semestre), condicionada à apresentação das
atividades do próximo semestre, bem como à entrega da proposta de estágio docência na secretaria
antes de 11 de agosto, com a aposição da assinatura do coordenador do curso onde será realizado o
estágio. Encaminhou que os alunos deverão apresentar o relatório final para cômputo dos créditos,
conforme previsto no Regimento Interno do PPGEA. 6. Homologação de versão definitiva. Após
constatação da observância das exigências regimentais do PPGEA, o Colegiado HOMOLOGOU a
tese de Raquel Cunha Cruz, intitulada “Educação Ambiental e os lugares das infâncias: uma nova
interpretação para o acolhimento institucional através das crianças”. A partir da homologação da
versão final, encerra-se a orientação da professora Simone Paludo, de modo que será atendida sua
solicitação de desvinculamento do PPGEA, uma vez que deseja dedicar-se exclusivamente a outro
programa de pós graduação. 7. Assuntos Gerais. A comissão organizadora do XIX Forum de
Estudos: Leituras de Paulo Freire, através do Prof. Vilmar, encaminhou ao PPGEA carta de
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agradecimento à colaboração e parceria firmada. A respeito do Prêmio CAPES de Tese, de três
inscrições realizadas a comissão, composta pelos professores Carlos Machado, Gianpaolo Adomili e
Luis Minasi selecionaram de acordo com critérios do edital a discente egressa Michelle Coelho
Salort, tendo o prof. Carlos enviado seus dados e tese para análise da equipe da CAPES. Em 01 de
outubro será realizada a ANPED, com evento cujo tema será “Democracia em risco: a pesquisa e a
pós-graduação em contexto de resistência”. A Profª Vanessa irá, com diárias pela FADIR e o
PPGEA deve contar ainda com a participação do futuro coordenador eleito, com fundos do PPGEA.
Paralelamente ao evento, acontecerá o segundo encontro nacional de secretários de pós em educação,
momento formativo importante para a capacitação do secretário, com quem o PPGEA conta
diariamente para atividades práticas e cujo conhecimento sobre pós graduação é essencial para ser
repassado aos novos coordenadores nas trocas de gestão. Assim, a servidora Daniele participará do
evento, com recurso PPGEA. O Prof. Carlos Machado relatou, após ter participado de reunião com a
Direção do Instituto de Educação, que a FURG (PROPESP, PROGRAD e PROGEP) abriu
possibilidade de contratação de professor visitante para o PPGEA, preferencialmente estrangeiro.
Sugeriu que os critérios para seleção docente sejam apurados e encaminhados ao IE na primeira
quinzena de agosto. A servidora Daniele relatou que após consulta realizada pelo secretário geral do
IE, momento em que solicitou seu apoio para participação da comissão de levantamento patrimonial
da FURG, tendo em vista que não tinham como indicar o nome de outro servidor, terminou por
aceitar auxiliar integrando a referida comissão. Os coordenadores acolheram a decisão, ressaltando
apenas que irão reavaliar caso necessário ao bom funcionamento do PPGEA. Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a presente reunião.

Av. Itália, km 8, s/nº - Campus Carreiros - Rio Grande/RS - Caixa Postal: 474
CEP 96201-900 - Tel: (53) 3233-6615 - E-mail: ppgeambiental@furg.br

