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Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 14h, na sala de reuniões do PPGEA, encontrou-se o Colegiado
do Programa para a reunião ordinária, conforme convocação regimental. Estiveram presentes à reunião os professores
Dr. Humberto Calloni, Drª Vanessa Hernandez Caporlingua, Drª Ivalina Porto, Drª Dione Kitzmann, Drª Cláudia
Cousin e o representante discente Vinícius Puccinelli. Justificaram ausência o professor Dr. Luis Fernando Minasi e o
representante discente e Alexandre Macedo Pereira. Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: Aprovação das
atas 01 e 02. Submetidas a votação, as atas 01 e 02 foram aprovadas. Homologação da composição de bancas. Após
constatação de que a composição das bancas atendia as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado
HOMOLOGOU a composição de bancas das mestrandas conforme segue: Stéfani do Nascimento, “A prática docente
na perspectiva dos pedagogos educadores ambientais egressos do PPGEA – FURG, que atuam nas escolas públicas de
educação básica, no Município do Rio Grande” (Defesa de Dissertação); Janaína Senna Martins, “O lugar da
educomunicação socioambiental no contexto das políticas públicas de educação ambiental no Brasil” (Defesa de
Dissertação). Formulário de cadastramento de bolsista com orientações de preenchimento. Os professores
membros da comissão de bolsas Cláudia Cousin e Humberto Calloni apresentaram formulário com orientações de
preenchimento para utilização pelo aluno na ocasião do cadastramento para seleção. As orientações no formulário se
mostraram necessárias, em virtude da grande quantidade de formulários preenchidos com erro ou de forma
incompleta. As orientações de preenchimento foram aprovadas, devendo o formulário ser disponibilizado com os
documentos de seleção de bolsa na página do PPGEA quando for publicado novo edital de seleção. Abertura de
edital de credenciamento docente. O Prof. Humberto propôs abertura de edital de credenciamento de docente
permanente com 02 vagas para cada linha de pesquisa. Após discussão, a sugestão foi aprovada por unanimidade.
Pedido de coorientação. A aluna Deise Parula Munhoz entregou requerimento assinado por ela, por sua orientadora
professora Drª Maria Ângela Mattar Yunes e pela professora Drª Narjara Mendes Garcia, solicitando a inclusão desta
como coorientadora de sua pesquisa. A solicitação foi indeferida. Relatório de atividades anual PNPD 2014. O pós
doutorando Augusto Luis Medeiros Amaral apresentou Relatório de Atividades Anual referente ao ano de 2014. Após
análise do mesmo o Colegiado aprovou o Relatório. Apresentação da distribuição do PROAP. Foi apresentada e
apreciada pelo colegiado a divisão do recurso orçamentário do PROAP, conforme tabela em anexo. Assuntos Gerais.
O professor Humberto informou ao Colegiado que deverá entrar em férias no mês de julho p.v. e que deverá informar,
na próxima reunião, o período exato de sua vacância no Colegiado. Dando continuidade, o coordenador consultou aos
presentes sobre a composição da Comissão Eleitoral para a nova eleição que irá recompor a coordenação e
coordenação adjunta do Programa. As professoras Cláudia Cousin e Dione Kitzmann se propuseram a colaborar, bem
como o aluno Vinícius, no caso de o aluno Alexandre não confirmar sua aceitação. Em seguida o presidente da
reunião consultou aos presentes a possibilidade de reuniões do Colegiado em outro dia da semana a fim de não
coincidir com reuniões do I.E. O Colegiado manteve o cronograma atual de reuniões do mesmo. Logo após, o
professor Humberto agradeceu a presença dos membros do Colegiado e encerrou a reunião.

