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Aos dez dias do mês de agosto 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 Correa Henning, Dione Kitzmann,
Luis Fernando Minasi e a representante discente Raizza da Costa Lopes. Justificaram
ausência Narjara Mendes Garcia, Gianpaolo Knoller Adomilli e o representante discente
suplente Ricardo Gauterio Cruz. Inicialmente, o Prof. Carlos Machado solicitou
inclusão de dois pontos de pauta, quais sejam, aprovação da criação das disciplinas de
Estágio Docência e alteração da composição do Regimento a pedido dos discentes. A
inclusão dos pontos de pauta foi aprovada. Foram apreciados os seguintes pontos de
pauta: 1. Aprovação das atas 09 e 10/2016. Submetidas a votação, as atas 09 e 10/016
foram aprovadas. 2. Pauta da reunião geral com os professores. Para a pauta da
reunião geral com os professores, programada para o dia 17 de agosto às 10 horas,
foram apontados os seguintes assuntos a serem tratados: PPP; Proposta da Plataforma
Sucupira; Credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de professores;
realização da seleção para discente na segunda semana de novembro; Regimento
Interno; envio de livros à CAPES; estimativa de participação e envolvimento dos
professores no PPGEA de 2017 a 2021; propostas para os professores a fim de
impulsionar a avaliação do Programa. 3. Solicitação de Coorientação. As alunas de
doutorado Deises Parula Munhoz e Ângela Adriane Schmidt Bersch, ambas orientandas
de Maria Ângela Mattar Yunes, apresentaram pedido de coorientação pela Prof Narjara.
Os documentos foram assinados individualmente pela requerente, pela Profª Maria
Ângela e pela Profª Narjara. As coorientações foram aprovadas. 4. Proficiências para
aluno estrangeiro. O PPGEA exige aprovação em teste de proficiência para conclusão
dos cursos de mestrado e doutorado, conforme arts. 51, 58, 65 e 66, sendo uma para
mestrado e duas para doutorado. No caso dos alunos estrangeiros cujo idioma seja
diverso do português, a Coordenação encaminha que, diante da obrigatoriedade da
aprovação em teste de língua portuguesa, o idioma original do discente seja admitido
como proficiência, sem que para tanto precise se submeter e teste. Assim, por exemplo,
se o aluno de doutorado é proveniente da Colômbia e já se submeteu a teste obrigatório
de português, terá o espanhol reconhecido como proficiência e deverá fazer ainda o
segundo exame, por exemplo em inglês. O encaminhamento foi aprovado, devendo
constar do regimento um Parágrafo Único nos artigos 65, III e 66, III, com a seguinte
redação: “O aluno estrangeiro que tenha como idioma original uma das línguas
modernas supra terá este idioma reconhecido como proficiência, sem que seja
necessário realizar exame. Deverá, entretanto, submeter-se a teste obrigatório de
português, observando para tanto os moldes definidos pela Universidade”. 5.
Assinatura da Coordenação do Curso da disciplina para Estágio Docência. A Profª
Narjara representou o PPGEA na reunião do Conselho do Instituto de Educação em
julho, na qual a Diretora solicitou que as Propostas de Estágio Docência fossem também
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apresentadas à Coordenação do Curso da disciplina, para somente após serem aprovadas
no Colegiado do curso. A alteração foi homologada, devendo ser modificado o
formulário da página do PPGEA, fazendo constar espaço para assinatura do
Coordenador do Curso da disciplina. 6. Propostas de Leituras Dirigidas. Foram
propostas as seguintes leituras dirigidas: “A Educação Ambiental no Contexto Latino
Americano”, pelo Prof. José Vicente de Freitas, para o segundo semestre, alunas Cibele
Vasconcelos Dziekaniak, Leidy Gabriela Ariza Ariza, Ieda Maria Duval de Freitas
(doutorado) e Ana Lúcia Ruiz Goulart (mestrado). Proposta do Prof. Alfredo Martin
Gentini, para o segundo semestre, para o aluno Alexandre Silva da Silva. As propostas
foram aprovadas, ressaltando a necessidade de relatório para cômputo de créditos,
conforme previsão do Regimento Interno do PPGEA. 7. Relatórios de Leituras
Dirigidas. Relatório apresentado pelo Prof. José Vicente de Freitas, referente à leitura
dirigida “Educação Amibental no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável - ODS”, alunas Cibele Vasconcelos Dziekaniak, Leidy Gabriela Ariza
Ariza, Ieda Maria Duval de Freitas (doutorado) e Ana Lúcia Ruiz Goulart (mestrado).
Relatório apresentado pela Profª Paula Henning, alunas Elisângela Barbosa Madruga e
Lorena Santos Silva (mestrado) e Caroline Leal Bonilha, Renata Lobato Schlee,
Virgínia Tavares Vieira, Sérgio Pinho Junior (doutorado).Relatório apresentado pelo
Prof. Humberto Calloni, alunos Samuel Lopes Pinheiro (mestrado), Rodrigo Eder
Zambam, Filipi Vieira Amorim e Jacqueline Rogério Carrilho Eichenberger
(doutorado). O Colegiado aprovou os relatórios de leitura dirigida, encaminhando que a
secretaria proceda ao registro de créditos para os alunos. 8. Propostas de Estágio
Docência. O aluno de doutorado Antônio Soler apresentou proposta de Estágio
Docência, a ser realizado junto à disciplina de Direitos Humanos A, no Direito Diurno
desta Universidade, segundo semestre, com 30 horas. A proposta não foi aprovada, por
tratar-se de doutorado, constando do Regimento de Estágio que deverá ser realizado em
60 horas, distribuídas igualmente em dois semestres. A aluna de mestrado Cilene de
Oliveira Ortiz apresentou proposta de Estágio assinada por sua orientadora, pela
responsável pela disciplina e pela coordenação do curso da disciplina, com carga horária
30 horas, a ser realizada no segundo semestre de 2016 junto à disciplina de Educação na
gestão Ambiental, Graduação em Oceanologia. A proposta foi aprovada. O aluno de
mestrado Jefferson da Rosa Soares apresentou proposta de Estágio assinada por sua
orientadora, pela responsável pela disciplina e pela coordenação do curso da disciplina,
com carga horária 30 horas, a ser realizada no segundo semestre de 2016 junto à
disciplina de Educação na gestão Ambiental, Graduação em Oceanologia. A proposta
foi aprovada. 9. Relatório de Estágio Docência. A aluna de mestrado Márcia Soares da
Silva apresentou relatório de estágio junto à disciplina de Fundamentos e Metodologia
da Educação Infantil III, turmas A e B, desenvolvida no segundo semestre de 2015 e
primeiro semestre de 2016, totalizando 60 horas distribuídas igualmente nos dois
semestres. O relatório foi aprovado. A aluna de doutorado Karine Ferreira Sanchez
apresentou relatório de estágio junto às disciplinas de Elementos da Filosofia, junto à
Graduação em Ciências Econômicas, e Elementos Filosóficos da Educação, junto à
graduação em Ciências Biológicas, abrangendo o período do segundo semestre de 2015
e primeiro semestre de 2016, totalizando 172 horas distribuídas nos dois semestres. O
relatório foi aprovado. 10. Conversão de Professora Colaboradora em Permanente.
Após conversa com a Coordenação, a Profª Maria Ângela solicitou integrar o quadro
permanente de professores. A solicitação foi aprovada. 11. Professor visitante
convidado. O Prof. Michel Peterson, que está trabalhando como professor visitante na
FURG, junto ao Curso de Psicologia, desenvolveu atividades junto à disciplina de Três
Ecologias, com o Prof. Alfredo. A Coordenação sugeriu que o professor seja incluído,
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após consulta ao mesmo, como professor visitante do PPGEA. A sugestão foi aprovada.
12. Homologação da composição de bancas. Após constatação de que a composição
das bancas atendia as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU
conforme segue: Greici Maia Behling, “Os crimes contra a fauna silvestre e a cadeia de
custódia legal na Região Sul do Brasil: Aportes de uma Educação Ambiental
Transformadora” (Qualificação de Tese); Lisiane Costa Claro, “Educação Ambiental do
Campo: A contribuição da hermenêutica Fenomenológica” (Qualificação de Tese). 13.
Criação das disciplinas de Estagio Docência Mestrado e Estágio Docência
Doutorado. Conforme sugestão encaminhada por escrito da professora Rosilene Maria
Clementin, Diretora de Pesquisa e Pós Graduação, as disciplinas de Estágio Docência –
Mestrado e Estágio Docência Doutorado tiveram sua ementa alterada, para que sejam
aprovadas na PROPESP. Desse modo, e a fim de adequar o QSL do Doutorado PPGEA
à Deliberação 82/2014 do COEPEA foi proposta a criação da disciplina Estágio
Docência – Doutorado, anual, optativa, com 4 créditos, com a seguinte ementa:
Planejamento do curso/disciplina (exposição, seminários), antecedida de observação
participante, a elaboração do material didático, a orientação aos estudantes, organização,
desenvolvimento e registro/documentação das aulas e atividades e relatório do realizado
com análise, interpretação e divulgação de textos escritos e apresentação no EDEA
(Encontros e Diálogos em Educação Ambiental) e ou eventos afins a EA. A criação da
disciplina foi aprovada. A disciplina de Estágio Docência – Mestrado, com 2 créditos,
semestral, optativa, com a seguinte ementa: Planejamento do curso/disciplina
(exposição, seminários), antecedida de observação participante, a elaboração do
material didático, a orientação aos estudantes, organização, desenvolvimento e
registro/documentação das aulas e atividades e relatório do realizado com análise,
interpretação e divulgação de textos escritos e apresentação no EDEA (Encontros e
Diálogos em Educação Ambiental) e ou eventos afins a EA. A criação das disciplinas foi
aprovada. 14. Alteração da Composição do Colegiado. Os representantes discentes
propuseram o acréscimo de um discente na composição do Colegiado, para o que trarão
informações sobre a viabilidade, considerada a normativa da Universidade. O ponto de
pauta será discutido em nova reunião. A representante Raizza sugeriu que as reuniões
fossem públicas, para que todos os alunos que desejarem possam assistir, o que tornará
a discutir na mesma ocasião de reunião superveniente. 15. Assuntos gerais. Ficou
acertado que, por solicitação das professoras Elisabeth e Marta, a digitação das notas de
Estudos Individuais, Seminário de Tese e Seminário de Dissertação será feita pelos
orientadores, que não fecharão etapa das disciplinas, para que todos possam digitar até a
data limite de inserção, quando a Coordenação fechará etapa. Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a presente reunião. O Prof. Carlos comunicou que desenvolverá
disciplina no Uruguai, na Universidad de La Republica, junto ao Curso de Veterinária.
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