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Ao décimo nono dia do mês de setembro 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, Dione Kitzmann,
Vanessa Caporlingua, Sérgio Botton Barcellos e a representante discente Gisleine Cruz Portugal.
Justificaram ausência a professora Narjara Mendes Garcia, os professores Sérgio Botton Barcellos e
Gianpaolo Knoller Adomilli e a representante discente Andressa Queiroz de Souza. Inicialmente, foi
solicitada inclusão dos seguintes pontos de pauta: 1. Seminário de Autoavaliação da Pós-Graduação.
2. Pedido de Prorrogação do Aluno Sérgio. Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1.
Aprovação da ata 05/2018. Submetida à votação, a ata 05 foi aprovada pela maioria dos presentes,
se abstendo da votação os seguintes membros: David Silva de Souza, Samuel Lopes Pinheiro e
Gisleine Cruz Portugal. 2. Aprovação da ata da Reunião Discente. Submetida à votação, a ata foi
aprovada. 3. Solicitação de troca de orientação. A aluna de doutorado Marcia Borges Umpierre,
matrícula nº 114541, apresentou solicitação de troca de orientação, assinada por ela, por sua atual
orientadora, Profª Dione Iara Silveira Ktizmann e por sua pretensa futura orientadora, Profª Lúcia de
Fátima Socoowski de Anello. A troca de orientação foi aprovada, tendo sido determinada alteração
nos registros internos do PPGEA e junto à Plataforma Sucupira. 4. Solicitação de Coorientação. A
aluna de Doutorado Márcia Borges Umpierre, matrícula nº 114541, apresentou solicitação de
inclusão de coorientação da Profª. Drª. Tatiana walter, assinada por esta professora e pela sua
orientadora. O colegiado aprovou a coorientação. 5. Solicitação de prorrogação por aluno não
bolsista. A aluna não bolsista de doutorado Cibele Vasconcelos Dziekaniak entregou seu pedido de
prorrogação de prazo pelo período de seis meses para a defesa de tese, com sua assinatura e de seu
respectivo orientador. Conforme Regimento o Colegiado concedeu o prazo, salientando que a
entrega da tese deverá se dar até agosto de 2019, com defesa até Setembro de 2019 nos termos do
Regimento, respeitado o prazo regimental de trinta dias entre entrega e defesa. 6. Pedido de
Prorrogação de Exame de Qualificação. A aluna de Doutorado Janaina Agostini Braido, matrícula
nº 106453, apresentou solicitação de prorrogação do exame de qualificação pelo período de 1 mês
para encaminhamento das cópias do projeto de tese à secretaria do PPGEA, juntamente com o
formulário de encaminhamento de defesa de tese. A solicitação foi assinada pela orientadora Profª.
Drª. Vanessa Hernandez Caporlingua e pela aluna Janaina. O colegiado concedeu o prazo,
salientando que a entrega do Projeto deverá ser até Setembro de 2018, com a qualificação até
outubro de 2018 nos termos do Regimento, respeitado o prazo regimental de trinta dias entre entrega
e defesa. 7. Creditação das Ações de Extensão. O professor Vilmar trouxe ao colegiado uma
sugestão dada pelos alunos durante a reunião geral ocorrida em 03 de setembro. A sugestão é de
creditar as atividades de extensão para o aluno, sendo um crédito por ano de atividade de extensão,
com o intuito de valorizar a atividade com a comunidade. Após serem apontados algumas dúvidas
quanto a forma de creditação (forma de creditar no Sucupira; carga horária e diferença entre projeto
de extensão e de pesquisa) ficou decidido que será realizada uma reunião entre a coordenação do
programa para desenvolver um tutorial com toda a abrangência das ações e sua formalização no
regimento interno do PPGEA em seu artigo 40 inciso IV. 9. Critérios para orientação de
doutorado dos novos professores cadastrados. Foi colocado para discussão pelo professor Vilmar
a situação de orientação dos novos professores cadastrados. Após algumas observações sobre o
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assunto. Foi proposto pela Professora Vanessa que se mantenha o critério de duas defesas de
mestrado para poder orientar o doutorado. Ao final esta proposta foi acatada pelos demais membros
em reunião. 10. Comissão para processo seletivo e vaga por docente. Durante a reunião foram
definidas duas comissões de seleção para doutorado e mestrado do ano de 2019 com as seguintes
composições: Doutorado – Vilmar Alves Pereira, Simone Freire, Luciana Dolci e a Dione Iara
Silveira Kitzmann. Mestrado – Vanessa Hernandez Caporlingua, Narjara Mendes Garcia, Paula
Henning e Sérgio Botton Barcellos (Suplente). 11. Seminário de autoavaliação da Pós-Graduação.
Foi lido pelo professor Vilmar o e-mail enviado pela PROPESP a respeito do seminário de
autoavaliação da Pós-graduação com a coordenação com o intuito de discutir os resultados da
avaliação externa e interna do programa e subsidiar o planejamento das ações de qualificação. Ao
final foi escolhida a data de quinze de outubro no turno da manhã, as 10 horas para realizar a
reunião. 12. Homologação de bancas. Após constatação de que a composição das bancas atendia as
exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme segue: “A Educação
Ambiental no IFRS: Estratégias Ecosóficas para Construir os Dispositivos de Ingresso, Permanência
e Êxito dos Estudantes Indígenas”, discente Darci Emiliano (Qualificação de Tese); “Racionalidade
Ambiental e a Educação Profissional no IFRS” discente Márcia Cristina Madeira Malta Pinto
(Qualificação de Tese); “A microintervenção ecosófica e a complexidade: contribuição para o estudo
de dispositivos de sensibilização ambiental e processos criativos na Educação Ambiental”, discente
Raquel Avila Amaral (Qualificação de Tese); “ADINKRA: das (in) visibilidades e (des)
pertencimentos nas tramas da Educação Ambiental”, discente Sandra Lee dos Santos Ribeiro
(Qualificação de Dissertação); “A Educação Ambiental e o Processo de Mobilização Social e
transferência de Tecnologia em Saneamento Ecológico”, discente Samuel Autran Dourado e Souza
(Qualificação de Tese); “O Discurso Esverdeante como valor de Verdade no Campo da Educação
Ambiental”, discente Isabel Ribeiro Marques (Qualificação de Tese); “Arte, Natureza e Educação
Ambiental: 9ª Bienal do MERCOSUL/Porto Alegre e 32ª Bienal de São Paulo” discente Caroline
Leal Bonilha (Qualificação de Tese); “A práxis em Educação Ambiental no processo de formação de
mulheres: estudo de caso no contexto do projeto PEA FOCO, condicionante do Licenciamento
Ambiental da atividade de Extração de Petróleo e Gás na Bacia de Campos, municípios São
Francisco e são João da Barra/RJ” discente Thaís Gonçalves Saggiomo (Qualificação de Tese);
“Cada Pessoa é uma história em Construção: A participação social no contexto da Conferência
Nacional Infantojuvenil pelo meio Ambiente”, discente Ana Lúcia Ruiz Goulart (Defesa de
Dissertação); “A Educação Ambiental crítica e Transformadora nos Projetos de Educação Ambiental
no Licenciamento Ambiental de Petróleo e gás na Bacia de Campos: Um Caminho Viável” discente
Clara da Rosa Pereira (Qualificação de Tese); “A Constituição de Educadores Ambientais no campo
das Ciências do Mar: estudo de caso do curso de Oceanologia da FURG” Discente Luiz Carlos Krug
(Defesa de Tese). 13. Homologação de Versões Definitivas. Após constatação de que a composição
das bancas atendia as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme
segue: Pauline Apolinário Czarneski Rezende , “Educação Estético-Ambiental na Formação de
Professores: Transformações e Percepções possíveis a partir da linguagem teatral" (dissertação),
Cilene Oliveira Ortiz “Educação Ambiental no processo de Gestão dos Resíduos de Serviço de
Saúde: Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr – HU FURG.” (dissertação). Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.
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