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Aos oito dias do mês de junho 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, Dione Iara Silveira Kitzmann, Gianpaolo Knoller Adomilli,
Luiz Fernando Minasi, Narjara Mendes Garcia, Paula Correa Henning, a representante
discente Raizza da Costa Lopes e o representante discente suplente Ricardo Gauterio
Cruz. Inicialmente, o Prof. Carlos Machado solicitou inclusão de dois pontos de pauta, quais
sejam, criação de disciplina e seleção indígena. A inclusão do ponto de pauta foi aprovada.
Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: Aprovação das atas 05 e 06/2016.

Submetidas a votação, as atas 05 e 06/016 foram aprovadas. Oferta de disciplinas
02/2016. Após solicitação da Coordenação do curso, os professores manifestaram-se
pela oferta de nove disciplinas do QSL do PPGEA conforme anexo. A oferta das
disciplinas foi aprovada. A Coordenação explicou que, conforme já registrado em ata
(ata 14/2014), as disciplinas que não fazem parte do QSL do PPGEA não são avaliadas
para o Programa pela CAPES, não cumprindo o requisito de uma oferta por ano/por
professor, de forma que o aluno que desejar cursar a disciplina deverá fazer a matrícula
junto ao programa que oferece como matrícula suplementar, obedecendo o que dispõe o
art. 46 do PPGEA. Homologação da composição de bancas. Após constatação de que
a composição das bancas atendia as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado
HOMOLOGOU conforme segue: Lurima Estevez Alvarez, “La Educación EstéticoAmbiental en la formación de educadores (as)” (Qualificação de Tese); Maryanna
Oliveira Pozenato, “A Construção Participativa de um Programa de Formação
Ambiental Continuada com os Agentes de Gestão Ambiental (AGAS) da Universidade
Federal do Rio Grande (FURG)” (Qualificação de Dissertação); Samuel Lopes Pinheiro,
“O silêncio do ser na Filosofia Vedanta: interface com concepções orientais para se
pensar a relação humano e natureza na contemporaneidade” (Qualificação de
Dissertação); Luana Santos da Silva, “Infância indígena Mbyá-Guarani e as ações em
Educação Ambiental na escola da Tekoá Pindó Mirim” (Qualificação de Dissertação);
Cibele Hax Gonçalves, “Educação Ambiental construindo caminhos no espaço do
Orçamento Participativo de São Lourenço do Sul - RS” (Qualificação de Dissertação);
Ana Paula Borges Ramos Vieira, “O Estudo do Meio nos anos iniciais do Ensino
Fundamental como possibilidade de entrelaçar a Geografia e a Educação Ambiental”
(Qualificação de Dissertação); Daniele Kalil Juliano, “A Educação Ambiental para os
Resíduos da Construção Civil no Município do Rio Grande-RS” (Qualificação de
Dissertação); Eron da Silva Rodrigues, “As Raízes Históricas da Desigualdade e o
Discurso Justificador da Injustiça Ambiental no Extremo Sul do Brasil” (Qualificação
de Dissertação); Alvaro Javier Fernández Castro, “Descolonizar la naturaleza: las
infancias wayúu invisibilizadas por la mega-minería en la Guajira colombiana”
(Qualificação de Dissertação); Leila Salles da Costa, “Mulheres, Educação Ambiental e
as Lutas por Justiça Ambiental no Município de Duque de Caxias (RJ)” (Qualificação
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de Dissertação). Desligamento docente a pedido. Os professores Carlos Frederico
Bernardo Loureiro e Valéria Lerch Lunardi tiveram suas orientações concluídas junto
ao Programa e, questionados a respeito de sua continuidade no corpo docente, enviaram
e-mail solicitando sua desvinculação por razões pessoais. Os desligamentos foram
aprovados por unanimidade. A professora Débora Laurino também teve suas
orientações concluídas, entretanto não respondeu o e-mail enviado. Foi encaminhado
que a secretaria deverá enviar novo e-mail e, após, se não for respondido, a
Coordenação fará contato. Recredenciamento docente 2016. O Prof. Carlos Machado
e a Profª Paula Henning explicaram ao Colegiado que está sendo feito um levantamento
da produção dos professores, do número de orientandos e de disciplinas ofertadas, sendo
incentivado que os docentes atendam um mínimo, o qual será considerado para seu
recredenciamento, a fim de preservar e contribuir com a qualidade e avaliação do
PPGEA. O recredenciamento é previsto no art. 22 do Regimento Interno do PPGEA.
Proposta de leitura dirigida. Aprovada a proposta de leitura dirigida solicitada pela
Profª Vanessa Caporlingua, a ser desenvolvida durante o segundo semestre de 2016
embasada em obras do autor Boaventura, pelas alunas Simone Grohs Freire
(Doutorado), Clara da Rosa Pereira (Doutorado), Greici Maia Behling (Doutorado) e
Daniele Kalil Juliano (Mestrado), ressaltando a necessidade de relatório para cômputo
de créditos, conforme previsão do Regimento Interno do PPGEA. Representação
discente na comissão de bolsas. A representante discente Raizza da Costa Lopes e o
representante discente suplente Ricardo Gautério Cruz informaram a indicação de novo
representante discente na comissão de bolsas, sendo o aluno de doutorado Sérgio
Ronaldo Pinho Junior o representante e a aluna de doutorado Tamires Lopes Podewils
representante suplente. Após verificação de adequação com o Regimento do PPGEA, a
representação e representação suplente foram homologadas. Criação da Disciplina “A
relação de pertencimento na constituição dos educadores ambientais”. Foi
encaminhado pela Profª Cláudia Cousin o pedido de criação da disciplina “A relação de
pertencimento na constituição dos educadores ambientais, Código a definir; 03 créditos;
Carga Horária 45 horas aula; Ementa: O lugar e o sentimento de pertença. As
metamorfoses do espaço geográfico. A identidade. As relações de pertencimento e a
constituição de educadores ambientais” A criação da disciplina foi aprovada por
unanimidade. Aprovação das vagas e da Comissão para seleção
Mestrado/Doutorado Indígena 02/2016. Após consulta aos professores do PPGEA,
três manifestaram vontade de ofertar vagas, sendo eles: Prof. Gianpaolo – uma vaga
mestrado e uma vaga doutorado; Prof. Vilmar – uma vaga doutorado e Prof. Alfredo –
uma vaga doutorado. Após discussão, foram homologadas as vagas solicitadas pelos
professores Gianpaolo (mestrado) e Vilmar (doutorado), não tendo sido homologadas as
demais solicitações de oferta por não estarem de acordo com os critérios de produção da
CAPES exigidos pelo PPGEA para abertura de vaga doutorado. Após consulta aos
professores, teremos as seguintes vagas: uma vaga mestrado – Prof. Gianpaolo e duas
vagas doutorado - Prof. Vilmar. A Comissão de seleção fica constituída pelos
Professores Vilmar, Gianpaolo, Carlos Machado e ainda um suplente a ser convidado a
partir de consulta aos professores do quadro do PPGEA. Assuntos gerais: Os
professores Carlos e Paula informaram que está sendo realizada uma discussão a
respeito da abertura de edital PNPD para 2017, sendo necessário que a decisão da
Coordenação seja tomada. Após decisão sua, pretendem submeter a decisão ao
Colegiado, na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.
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