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PROGRAMA DE POS-GRADUA<;Ao EM EDUCA<;Ao AMBIENTAL

Aos doze dias do mes de junho de dois mil e treze, as I5h, na sala de reunioes do
PPGEA, encontrou-se 0 Colegiado do Programa para a reuniao extraordimiria, conforme
convocayao regimental. Estiveram presentes a reuniao os seguintes professores: Dra.
Claudia da Silva Cousin, Dr. Humberto CaUoni, Dra. Ivalina Porto e Dra. Paula
Henning. A Prof Dr Vanessa H. Caporlingua e as representantes discentes Tamires
Lopes Podewils e Liliane Costa de Barros justificaram a sua ausencia. Apos a
constatayao da observancia das exigencias regimentais do PPGEA, 0 Colegiado
HOMOLOGOU a tese de Sabrina das Neves Barreto, intitulada "Aprender a ser
educador da EJA nos ambientes onde transitam: 0 olhar de uma educadora ambiental"; a
tese de Simone de Biazzi Avila Batista da Silveira, intitulada "A mediayao como
intervenyao educativa ambiental na ecologia das relayoes familiares"; a dissertayao de
Priscila Camargo Reis, intitulada "0 onirismo ativo da libertayao animal: contribuiyoes
para olhares nao especistas na Educayao Ambiental; a dissertayao de Debora Lima
Martins, intitulada "Educayao Ambiental: natureza humana em interayao com a
natureza natural com a implantayao da Plataforma P-55 na cidade do Rio Grande, RS";
a dissertayao de Melina Chiba Galvao, intitulada "As mulheres 'por tras' dos
pescadores: dialogos entre genero, gestao e educayao ambiental desvelando os papeis
femininos na manutenyao dos modos de vida na pesca artesanal"; a tese de Augusto
Luis Medeiros do Amaral, intitulada "Teatralidade Humana: estudos sobre a relayao
corpo-ambiente em um processo cartografico na Educayao Ambiental". 0 Colegiado
NAO HOMOLOGOU a tese de Maria Cristina Carvalho Juliano, intitulada "Rede
Familia: uma tecnologia social em dialogo com resiliencia comunitaria e a Educayao
Ambiental", tendo sido recomendado ajuste do titulo da tese, bem como ajustes com
relayao as normas da ABNT, quanta a numerayao de paginas, quanta ao summo e
quanta ao tamanho da fonte para as referencias - tamanho onze; a tese de Patricia
Mendes Calixto, intitulada "Estudo do meio: possibilidade de articulayao entre a
geografia escolar e a Educayao Ambiental", tendo sido recomendado inserir no
resumo/abstract 0 problema de pesquisa, a hipotese/tese e a justificativa da pesquisa; a
tese de Sonia Andre Cava de Oliveira, intitulada "Urn estudo sobre musica e qualidade
de vida na terceira idade, com base em principios da Educayao Ambiental", tendo sido
recomendado inserir no resumo/abstract 0 problema de pesquisa, a hipotese/tese e a
justificativa da pesquisa; a dissertayao de Saionara Figueiredo dos Santos, intitulada
"Educayao Ambiental: recursos irnageticos na produyao de significayao de um sujeito
surdo", de tendo sido recomendado inserir no resumo/abstract a justificativa da
dissertayao, bem como excluir do resumo/abstract os passos do primeiro, segundo e
terceiro encontros; a dissertayao de Maristela Dutra, intitulada "Especialista em
Educayao Ambiental - constituiyao de Subjetividades num curso na modalidade EaD",
tendo sido recomendado conter escrito por extenso a abreviatura EAD presente no titulo
da dissertayao, inserir apos 0 nome da universidade 0 hifen seguido da abreviatura
FURG, normalizar a numerayao das paginas segundo ABNT, inserir no resumo 0
resultado da pesquisa. Nada mais a tratar, encerrou-se a presente reuniao.
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