FURG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ATA 02/2019
Ao vigésimo sétimo dia do mês de março de dois mil e dezenove, às treze 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, Vanessa Caporlingua, e os representantes discentes Bernard Constantino Ribeiro e
Isaias Costa Gomes. Justificaram ausência os professores Sérgio Botton Barcellos, Dione Kitzmann e
Gianpaolo Knoller Adomilli. Durante a reunião foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1.
Aprovação da ata 01/2019. Submetida à votação, a ata 01 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 dissertação de Alex Nunes
Molina , “Formação de Educadores (as) Ambientais no contexto do Licenciamento Ambiental no
município do Rio Grande"; observando que o aluno deverá entregar, juntamente com o formulário de
publicação disponível na página do PPGEA, dois CDs contendo a dissertaççao – 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: “Ontologias Ambientais nas relações entre a natureza e o sagrado no enfrentamento
as questões climáticas”, discente Jacqueline Carrilho Eichenberger (Defesa de Tese); “Por uma
educação criadora: Possibilidades de um currículo ontoepistemológico” discente Márcia Pereira da
Silva (Qualificação de Tese); “Educação Ambiental: Um complexo orientador da práxis humana”
discente Tamires Lopes Podewils (Defesa de Tese); ”A Injustiça Ambiental na fronteira noroeste do
Rio Grande do Sul (Santa Rosa – RS): Os discursos que a justificam e a emergência de narrativas
que os contradizem como possibilidades de contribuição aos fundamentos da Educação Ambiental.”
Discente Horácio Rodrigo Souza Rodrigues (Qualificação de Dissertação); “Sobre Presenças e
Ausências na Educação Ambiental Crítica” Discente Alana das Neves Pedruzzi (Defesa de Tese);
“Letramento Ambiental no contexto formativo do projeto cirandar: entre cartas, diários e relatos que
registram a experiência docente.” discente Andressa Queiroz Souza (Defesa de Dissertação); “As
Ações Afirmativas no contexto da FURG mediante a perspectiva da Educação Ambiental e do
pensamento complexo.” discente Daniele Barros Jardim (Qualificação de Tese); O Processo
Formativo em economia popular solidária das lideranças dos empreendimentos atendidos pelo
NUDESE-FURG: Contribuições à Educação Ambiental Crítica.” discente Lucia Regina Nobre
(Defesa de Dissertação); “Um estudo de caso sobre Educação Ambiental e movimento ambientalista:
o movimento “Fora Celulose!” no município de Rio Grande no final dos anos 1980” discente
Gabriel Ferreira da Silva (Qualificação de Dissertação); “Mulheres, Pampa e Natureza: Um olhar
para a Educação Ambiental.” discente Juliana Corrêa Pereira Schlee (Defesa de Dissertação);
Contribuições das Infâncias para a Educação Ambiental na escola do campo da Ilha dos Marinheiros
– Rio Grande/RS.” discente Gabrielle Lopes das Neves (Qualificação de Dissertação); “ O Agir do
movimento ecológico como fonte de Educação Ambiental Crítrica e Transformadora. Características
originais da EA: a contribuição do CEA.” Discente Antônio Carlos Porciuncula Soler (Defesa de
Tese). 4. Relatório sobre o processo de seleção de bolsas. A professora Narjara, presidente da
comissão de bolsas, relatou durante a reunião sobre o andamento do processo de seleção de bolsas,
destacando as dificuldades do processo diante da nova regulamentação emitida pela PROPESP para
novos bolsistas e bolsistas de renovação. Além disso, a professora informou que ocorrerá uma
reunião da comissão para responder o recurso de um participante da seleção, e outra reunião com os
discentes e bolsistas do programa para alguns esclarecimentos com relação ao processo. A professora
também destacou durante a reunião sobre a necessidade de criar um espaço na página do programa
para a publicação das atas da comissão de bolsas. 5. Desligamento da Aluna Melina Terra dos
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Santos. A discente de mestrado Melina já esgotou seu prazo para defesa de dissertação e possui
pendências com relação aos pré-requisitos presentes no regimento interno do programa. A discente
foi bolsista durante todo o curso e não entregou justificativa sobre o atraso na defesa da dissertação.
A professora Narjara, orientadora atual da aluna, relatou ao grupo sobre sua dificuldade em orientar a
discente no segundo semestre de 2018 e início de 2019, devido ausência de contato e feedback da
aluna. Sendo assim, durante a reunião o colegiado decidiu por entrar em contato com a aluna,
pedindo que ela se manifeste em um determinado prazo sob risco de ser desligada do programa. 6.
Processo de Seleção Mestrado e Doutorado 2019/2. O professor Vilmar sugeriu ao grupo que as
próximas seleções do programa ocorram ainda nos meses de maio e junho de 2019. O colegiado
discutiu sobre o tema, foram feitas algumas observações e ao final decidiu-se por aprovar o processo
seletivo para 2019/2 e foi feito o seguinte encaminhamento: solicitar aos professores do programa
sobre as vagas a serem ofertadas neste processo seletivo. 7. Resultado Doutorado Sanduiche. O
professor Vilmar informou aos colegas durante a reunião sobre a volta de dois estudantes que estão
finalizando seu doutorado no exterior: Junior Cesar Mota e Ionara Cristina Albani e também sobre a
ida de outros dois estudantes: Samuel Lopes Pinheiro e Felipe Nobrega Ferreira. Foi sugerido pelo
professor que se organize uma reunião com todos discente para que os colegas Junior e Ionara
possam contar sua experiência e compartilhar suas vivências com o PPGEA. 8. Pedido de
Prorrogação de Prazo. Foram aprovados Ad. Referendum pela coordenação do programa os
seguintes pedidos de prorrogação de prazo dos alunos do PPGEA: Maicon Dourado Bravo (6 meses);
Manoel Luis Martins da Cruz (6 meses); Carla Coutinho Moser (6 meses) e Fernanda Bratz (1 mês).
Os pedidos foram aprovados após análise feita pela coordenação juntos aos devidos orientadores de
cada discente para que não houvesse qualquer desacordo ou inconveniente aos protocolos do
programa. Além disso, os alunos foram avisados, via e-mail, sobre seus novos prazos de
Encaminhamento e defesa conforme Regimento interno do PPGEA. 9. Assuntos Gerais. O
professor Sérgio Botton Barcellos encaminhou ao colegiado uma justificativa informando sobre seu
desligamento do colegiado em virtude de ausência de horário para poder participar das reuniões e
atividades do colegiado. Sendo assim, o colegiado fez o seguinte encaminhamento: solicitar aos
demais professores do programa sobre a disponibilidade de um professor que possa assumir o
colegiado no lugar do professor Sérgio. 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

