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Aos dezessete dias do mês de outubro 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, Vanessa Caporlingua, Gianpaolo Knoller Adomilli e os representantes discentes David Silva
de Souza e Samuel Lopes Pinheiro. Justificou ausência a Professora Dione Kitzmann, o professor
Sérgio Botton Barcellos. Inicialmente foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação
da ata 06/2018. Submetida à votação, a ata 06 foi aprovada. 2. Homologação do Edital de Seleção
para mestrado e Doutorado - 2019. O professor Vilmar mostrou aos colegas durante a reunião os
dois editais de seleção (Mestrado e Doutorado), destacando sobre os requisitos, cronogramas e vagas
dos editais. Neste momento foram realizadas algumas modificações quanto aos recursos e
bibliografia dos dois editas. Além disso, o aluno Samuel discutiu sobre a possibilidade de
prorrogação da divulgação dos editais, visto que neste momento os candidatos estariam envolvidos
em movimentos políticos e no DCE, e com isso não teriam tempo hábil de estudo e preparo do
projeto para participar das seleções. A partir disso a Prorrogação foi para votação do colegiado. O
Representante discente Samuel, neste momento, pediu que ficasse registrado seu voto a favor da
Prorrogação da divulgação dos editais, e fez algumas observações: “discutiu sobre a possibilidade de
prorrogação da divulgação dos editais, visto que neste momento os candidatos estariam envolvidos
em movimentos políticos diversos, por ocasião do momento conturbado de eleições no país. Pois, em
seu entender, se a Educação Ambiental é também política, esta poderia ter se disposto a compreender
o cenário político adverso e ter privilegiado melhor os estudantes ao não colocar as seleções de
Mestrado e Doutorado tão próximas a este período." Ao final ficou decidido, por ampla maioria,
manter os prazos já estabelecidos pelas comissões de Seleção, visto que a mudança de datas
(prorrogação) prejudicaria e inviabilizaria o cronograma do programa com relação aos prazos já
estabelecidos anteriormente pela Comissão. Sendo assim, Feitos os devidos ajustes no corpo dos
editais, eles foram aprovados e encaminhados para divulgação. 3. Calendário letivo do ano de 2019
do PPGEA. Foi proposto o calendário letivo referente ao primeiro semestre de 2019, tendo sido
aprovado conforme segue: 11/01 - Último dia para os professores inserirem as notas; 18 a 20/02 Matrícula dos alunos regulares; 22/02 - Inscrições dos alunos especiais; 28/02 - Divulgação dos
alunos especiais aprovados; 07 e 08/03 - Matrícula dos alunos especiais; 09/03 - Divulgação dos
bolsistas; 11/03 - Início das aulas; 11/03 às 13h30 - Acolhida dos novos alunos; 18/03 - Reunião
semestral com os docentes e discentes do PPGEA; 11/04 - Data limite de trancamento das disciplinas
do 1° semestre. - Término do semestre (aguardando aprovação do calendário universitário) 4.
Homologação de Versão Definitiva. Após constatação da observância das exigências regimentais
do PPGEA, o Colegiado HOMOLOGOU a tese de Wagner Valente dos Passos, “Revolução estética
e Educação Ambiental: Uma proposta de Oposição ao Fetichismo, à Alienação e à Ideologia
Capitalista” (tese), Joelma Madruga Furtado, “A Prática do Professores de Língua Portuguesa
Orientada pelos PCN: Educação Ambiental por meio de Gêneros Textuais ” (Dissertação), Luiz
Carlos Krug “A constituição de Educadores Ambientais no campo das Ciências do Mar: Estudo de
caso do curso de Oceanologia da FURG” (Tese) 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. Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a presente reunião.
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