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Aos vinte' e dois dias do riles de maio de dois mil e treie, as i5h, na sahi de reunioes do PPGEA, encontrou-se 0 Colegiado do Programa para. areunHio .exti'aordimiria, conforme convocayao
regimental. Estiveram presentes a reuniao os seguintes professores: Dni. Vanessa Hernandez
Caporlingua, Dra. Claudia da Silva Cousip, Dr. Humberto Calloni, Dra. Paula Henning e Dr.
Francisco Quintanilha.· A Dra. Ivalina Porto e as representantes discentes TamiiesLopes Podewils e
Liliane Barr()s justificaram as ausencias ..Dando inicio aos trabalhos,. foi apreciadQ 0 ponto (mico de
pauta: homologa~ao de verSo~s definitivas. Ap6s c011stata9ao da· obsetvancia das' exigencias
regimentais do PPGEA, oColegiado HOMOLOGOU a tese de Claudio Tarouco de Azevedo
intitUlada "Por uma E'duca9ao Ambiental biorrizomatica: cartografando devires e clinamens atraves.
de pr6cessos de cria9ao epoeticas audiovisuais": NAo HOMOLQGOU a tese de Simone de Biazzi
Avila Batista da_Silveira, intitulada "A media9ao como iriterven9ao educativaambiental na ecologia
das rela90es familiares" tendo em vista a necessidade de adequa9ao as nonnas tecnicas da ABNT.
NAo HOMOLOGOU a disserta"9ao.de Diego Sabbado Menezes, intituhida "Educayao Ambiental,
.libertaria e a agroecologia: aexp.eriencia das 'vivencias com a terra',", pois ha necessidade de refazer
o resumo (problema de pesquisa, justificativa, 'metodologia e resultados obtidos), revisao do titulo,
adequa9ao as normas tecnicas da ABNT, inser9ao dos tennos de consentimento livre e esclarecido
para torlas as imagtms em que crian9as aparecem. NAo Ho"MOLOGOU a tese de Sabrina das Neves.
Barreto, intitulada "Aprender a ser educador da EJA' nos ambientes onde transitam: 0 olhar de urn
educador ambiental" pelos seguintes motiv:os: necessidade de colocayao por extenso da abrevia9aO
(EJA) presente no tituloe adequa9ao as nonnas tec.nicas da A,BNT.NAO HOMOLOGOU a tese de
Augusto Luis Medeiros Amaral, intitulada "Teatralidade humaria: estudos sobre a rela9ao corpoambienteem um.processo cartografico' na Educa9ao Ambiental'; pelos seguintes ri-totivos:corre9ao no
conjunto de capas, adeqm19aoas normas tecnicas da ABNT, inser9ao dos tennos de consentimento
livre esclarecido para toda'sasimagens 'em' que aparecem crian9as, 'identifica9ao da~ considera90es :
fmais na entrada/saida .12' e ainda 0 colegiado sugeriu que conste lias palavras-chave 0 tenno
7'Educa9ao Ambiental". a colegiadodetenninou
que. as' teses e disserta90es que nao foram
homologadas sejam entreguesna forma digital. Nada mais, encerra-se a presente ata.
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