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Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de reuniões do PPGEA,
reuniu-se o Colegiado do Programa para a reunião ordinária, conforme convocação regimental. Estiveram
presentes à reunião os professores Drª Vanessa Hernandez Caporlingua, Drª Cláudia da Silva Cousin, Drª.
Narjara Mendes Garcia, Dr. Humberto Calloni, que presidiu os trabalhos, Drª Dione Iara Silveira Kitzmann,
Dr. Carlos Roberto da Silva Machado e o representante discente Alexandre Macedo Pereira. Inicialmente, o
coordenador colocou em discussão as Atas nº 11 e 12. Não havendo discussão, as atas foram aprovadas por
unanimidade. A seguir foram considerados os seguintes pontos de pauta: 1. Relatórios de Estágios de
Docência: O Colegiado apreciou e aprovou os Relatórios de Estágios de Docências de RAQUEL CUNHA
CRUZ e ANDREIA DA COSTA JULIANO 2.Formulário de Encaminhamento de Qualificação de Tese:
Foram homologados os encaminhamentos para Qualificação de Tese das doutorandas DEISE PARULA
MUNHOZ, intitulada “Educação Parental: Fortalecendo as relações pais e filhos adolescentes”, orientanda
da Profª Drª Maria Angela Mattar Yunes. O Colegiado encaminha a esta doutoranda a necessidade de fazer
constar no título da Tese a expressão “Educação Ambiental”; RAQUEL CUNHA CRUZ, intitulada
“Educação Ambiental e os lugares das infâncias: O que dizem as crianças que vivenciam o acolhimento
institucional”, orientada pela Profª Drª Simone dos Santos Paludo; SUZANA DE OLIVEIRA MALTA,
intitulada “Educação Ambiental e transdisciplinaridade: Abordagens necessárias para a formação críticoreflexiva dos futuros gestores organizacionais: Um estudo de caso no Curso de Administração da FURG”,
orientada pelo Prof. Dr. Humberto Calloni; do doutorando FILIPI VIEIRA AMORIM, intitulada “Sobre a
condição e a existência humana: polifonias axiológicas para os fundamentos de uma Educação Ambiental no
horizonte da epistemologia, da ética e da política”, orientada pelo Prof. Dr. Humberto Calloni; VIRGÍNIA
TAVARES VIEIRA, intitulada “O discurso de natureza nas letras de música pampeanas: modos de
fabricação gaúcha”, orientada pela Profª Drª Paula Henning. O Colegiado orienta que conste a denominação
“Educação Ambiental” no título da Tese; RICARDO GAUTERIO CRUZ, intitulada “Ideologia e produção
do conhecimento científico no campo da Educação Ambiental”, orientada pelo Prof. Dr. Fernando Minasi;
3. Participação do PPGEA no FORPRED e na ANPED: De acordo com os convites endereçados ao
PPGEA de ordem da Profª Drª Márcia Santos Ferreira, coordenadora do “Fórum Nacional de Coordenadores
de Programas de Pós-Graduação” – FORPRED -, datado de 20/04/2015, e da Profª Drª Maria Margarida
Machado, presidente da “Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação” – ANPEd-,
datado de 29/04/2015, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a representação do PPGEA naqueles eventos
pela Profª Drª PAULA HENNING, eleita Coordenadora Adjunta do PPGEA, a qual concordou de pronto,
tendo em vista a impossibilidade de participação do Coordenador. O Coordenador atual do Programa irá
comunicar à Coordenadora do FORPRED a indicação da referida professora, cujo evento deverá ocorrer nos
dias 3 e 4 de outubro do corrente ano, na Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis,
bem como na participação junto à ANPEd, que ocorrerá no período de 04 a 08 de outubro no mesmo local;
4. Leitura Dirigida: A Profª. Drª. Cláudia da Silva Cousin encaminha solicitação de Leitura Dirigida a ser
oferecida para a aluna ANA PAULA BORGES RAMOS, no período de 16 de setembro a 05 de dezembro
deste ano. Após apreciação, o Colegiado aprovou por unanimidade; 5. Representação discente no PPGEA.
O Colegiado homologou a aluna Raissa da Costa Lopes como representante titular dos estudantes do
Programa junto ao Colegiado, bem como o nome do discente Ricardo Gautério Cruz como suplente. Para a
Comissão de Bolsas, foi homologado o discente Alexandre Cougo de Cougo; 6. Número de orientandos
por orientador. Após discussão, o Colegiado entendeu a necessidade de continuar limitando o número de
orientações por orientador. Nesse sentido, ficou reafirmada a preferência do número desejável de no máximo
8 orientandos por orientador. Para os professores colaboradores, o Colegiado entendeu limitar o número
máximo de orientandos em número de 04. Aprovado por unanimidade; 7. I Encontro dos Secretários de
Programas de Pós-Graduação em Educação Nacional. Foi aprovado por unanimidade a participação da
funcionária/secretária do PPGEA, Daniele Kalil Juliano para o I Encontro dos Secretários de Programas de
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Pós-Graduação em Educação Nacional, a se realizar no período de 04 a 08 de outubro deste ano, na UFSC,
paralelamente à 37ª Reunião Nacional da ANPEd, em Florianópolis-SC. 8. Prorrogação de Prazo para
qualificação de Tese. Foi deferida a prorrogação de prazo para o dia 21/10/2015 para a qualificação de Tese
de DEISE PARULA MUNHOZ, objeto já apreciado no item 2 deste relatório, em que consta a homologação
da qualificação da doutoranda; Foi igualmente homologada a prorrogação para qualificação de Tese da
doutoranda JULIANE DE OLIVEIRA AVES, orientanda da Profª Drª Susana Inês Molon, para a data de
23/10/2015; 9. Editais para concursos de candidatos ao PPGEA 2016. O Colegiado discutiu e verificou a
pormenorizadamente os itens constantes nos Editais para concurso de candidatos às vagas junto ao PPGEA.
Foram analisados os Editais para ingresso nos cursos de Mestrado, Doutorado, Mestrado e Doutorado
Indígenas. Os referidos editais foram homologados pelo Colegiado e serão divulgados oportunamente; 10
Assuntos Gerais: O presidente da reunião comunicou aos presentes a carta pública dos Coordenadores de
Área da CAPES endereçada à Exmª Presidente da República Srª Dilma Vana Rousseff, cujo teor trata da
importância da pesquisa no país e os problemas que poderão ocorrer com os ajustes econômicos em
andamento, notadamente com os cortes de verbas públicas (75% nos cursos de pós-graduação) para a
formação humana e o desenvolvimento de pesquisas e inovações. Nada mais havendo a tratar, o
coordenador encerrou a reunião cuja Ata será encaminhada para a devida leitura e aprovação.
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