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Aos doze dias domes de junho de dois mil e. quatorze, as I5h. na sala de reuni5es do'
PPGEA. encontrou-se 0 Colegiado doProgram~para a reuniao extraordimiria,conforme
convocayao regimental. Estiveram presentes a reuniao osprofessores .ora Vanessa
Hernandez' Caporlingua, Dr Ivallna.Porto, Dr,' Humherto Calloni, Dr Dione Kitzmann,
.Dr.Luis Fernando Minasi, Dr Claudia Cousin e arepresentante discenteStefani do
Nascimento. 0 Colegiado HOMOLOGQU a dissertayao de Raquel Alves Pereira Avila,
intitulada "A Educayao Ambiental no Curso deLicenciatura em Educayao no Campo: Uma
AnaIise a Luz da J;:ducayaoAmbiental_Ecomunitaristae do Ecomunitarismo (0 Casoda
Turma 1- UABIUFPel, PelotaslRS) "; ,a dissertayao de Karen Cristina Dias -de'Avila,
intitulada "As Diietrizes Curriculares para a EducaQao Ambiental Escolarna Cidlide de
Rivera ~ Uruguai", com a ressalva de que deve alterar aapresentaQao, fazendo constar,
\ "Dissertayaoapresentada como exigenciaparcial no graude' Mestre em Educayao
Ambiental juntoao Programa <leP6s(.:.)"; a dissertaQao de Gitana Cardoso daSilveira
Newbel, intitulada "Ctmflitos ',Ambieiltais noPontal da Batr~ PelotasIRS' desde uma
perspectiva etnogrMica na EducaQao Ambiental"; a dissertaQao de' Tamires, Lopes
Podewils, intitulada" A EducaQaoAmbiental na FormaQaodos Lic~nciadosemCiencias
. Biol6gicas pela Universidade Federal de Rio Grande -FURG", com a ressalv~ de que
cleve alterar a apresentayao, fazendo constar, "DissertaQaoapresentada comoexigencia
parcialnograu de Mestre em EducaQaoAmbiental junto aoPrograma de P6s(...)". NAO
HOMOLOGOU a tese de Thais GumaPagel,intitulada "0 ,artesanato 'comoprocesso
politico. dotrabalho:recoristruindo
os caminhos da.atividade criadorapelo" vies da.
EducaQao Ambiental transformad()ra", tendo em vista os seguintes itens: no resumo,
excIuir recuo de .paragrafo, adequar.o tamanho de letrn para 11, 'revisar os nomes dos
autores' citados (erros' 'degrafla) e incluir a "tese defendida; foimatar todo 0 irabalho
seguindoas normas da' ABNT; ,bem· como a lista defiguras; fazer coiTeQaoortografica;
organizar espaQamentos; unciar capitulos em foIhaS individuais. Nada mais, encerra-se a
pr~sente teuniao.
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REUNIAo EXTRAORDINARIA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2014,::'" ATA
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Luis Fernanqo Minasi
Representante discente
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