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Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, 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 Carlos Roberto da Silva
Machado, Paula Corrêa Henning, Dione Iara Silveira Kitzmann, Gianpaolo Knoller Adomilli,
Luiz Fernando Minasi, Narjara Mendes Garcia, a representante discente Raizza da Costa Lopes
e o representante discente suplente Ricardo Gauterio Cruz. Foram apreciados os seguintes
pontos de pauta: Aprovação da ata 02/2016. Submetida a votação, a ata 02/016 foi

aprovada. Prorrogação do prazo para defesa por motivo de nascimento. A aluna de
mestrado Silvana Campos Silveira Faria solicita prorrogação de seu prazo de defesa, em
virtude de nascimento de sua filha na data de 22 de março de 2016, conforme certidão
em anexo. Ciente da impossibilidade de prorrogação da bolsa, uma vez que o parto se
deu após o término dos 24 meses de concessão, solicita apenas a prorrogação do prazo
de defesa, com limite estendido para 31 de julho de 2016. A solicitação foi aprovada,
devendo a aluna entregar a dissertação na secretaria até o final de junho do ano corrente,
respeitado o prazo regimental de trinta dias antes da data da defesa, que deverá se dar
até o final de julho. Prorrogação de defesa por aluna não bolsista. A aluna de
doutorado Suzana de Oliveira Malta solicitou prorrogação de defesa, pelo prazo de seis
meses. A solicitação foi aprovada, devendo a aluna entregar a tese na secretaria até o
final de julho de 2017, respeitado o prazo regimental de trinta dias antes da data da
defesa, que deverá se dar até o final de agosto. Anexo do Regulamento de Estágio
Docência. A redação do anexo do novo regulamento do estágio docência foi
apresentada e aprovada para publicação na página do PPGEA. Composição de bancas.
Após constatação de que a composição das bancas atendia as exigências regimentais do
PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme segue: Débora de Fátima Einhardt Jara,
“Latinamente só – cantos de denúncia, anúncio e esperança: possibilidades para a formação do
educador musical pela perspectiva da etnomusicologia crítica da Educação Ambiental” (Defesa
de Tese); Gilmar Freitas da Silva, “A Educação Ambiental na identificação do Processo de
Injustiça Ambiental vivido pelos trabalhadores operacionais da Indústria Naval do Rio GrandeRS, Brasil” (Defesa de Dissertação); Ângela Adriane Schmidt Bersch, “Resiliência Profissional
e a Educação Ambiental: promoção de ambientes de desenvolvimento em instituição de
acolhimento” (Qualificação de Tese); Marcia Soares da Silva, “Olhar ecológico sobre o
processo de aprovação e reprovação na perspectiva das crianças: contribuições para educação
ambiental crítica na escola” (Qualificação de Dissertação); Andreia da Costa Juliano,
“Sensibilização Ambiental pela Via corporal no Contexto Escolar” (Qualificação de
Dissertação). Troca de orientação. Em virtude do desligamento do PPGEA a pedido

pelo Prof. Sirio Velasco, a aluna Raquel Alves Pereira Avila entregou solicitação de
novo orientador, indicando o Prof. Humberto Calloni, que assinou a solicitação com a
aluna. A aluna Luana Santos da Silva entregou documento assinador por ela, pelo Prof.
Gianpaolo e pela Profª Narjara, solicitando troca de orientação, passando a ser a
professora Narjara sua nova orientadora. Submetida a votação, as trocas de orientação
foram aprovadas. Proposta de estágio docência. A aluna Lisiane da Costa Claro
apresentou proposta de Estágio Docência, segundo o Regulamento antigo, dado que
ingressou no doutorado anterior à publicação do novo Regimento, podendo optar por
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aquele. As atividades serão desenvolvimdas sob supervisão do Prof. Vilmar Alves
Pereira, junto ao Grupo PET (Programa de Educação Tutorial), com carga horária total
de 120 horas. A proposta foi aprovada. Assuntos gerais. O Prof. Carlos explicou aos
membros do Colegiado que o PPGEA possui um laboratório de edição de imagens, o
LEPEA, que é localizado na sala do Prof. Alfredo Martin. O professor, que é
responsável pelo laboratório, eventualmente necessita que seja feita reparação nos
materiais, como é o caso atual, em que solicita reparação em uma ilha de edição da
marca Apple, com custo estimado deste serviço em dois mil reais. O prof. Carlos
explicou a situação atual das pós graduações, de corte de verba, e que tentará
operacionalizar este conserto de outras formas, talvez contando com parceria de outro
setor da universidade no uso do laboratório, para que este mesmo setor viabilize o
investimento. 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

