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Aos dez dias do mês de setembro 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, Gianpaolo
Knoller Adomilli, Dione Kitzmann, Luis Fernando Minasi e a representante discente
Raizza da Costa Lopes. Justificaram ausência Narjara Mendes Garcia e o representante
discente suplente Ricardo Gauterio Cruz. Foram apreciados os seguintes pontos de
pauta: 1. Aprovação das atas 11 e 12/2016. Submetidas a votação, as atas 11 e 12
foram aprovadas. 2. Calendário da Seleção Discente Mestrado/Doutorado 2017. O
Prof. Carlos explicou que o calendário será pensado para novembro, talvez com
realização da prova escrita no sábado do dia 12. Após fechar o calendário com a
Coordenadora Adjunta, enviará para os membros do Colegiado para que façam
sugestões se julgarem necessário. A ideia é realizar a seleção por linha, para que os
suplentes possam aproveitar as vagas, tendo salientado que se pretende maior
participação do coletivo de professores da linha na avaliação dos projetos, na prova e na
entrevista. A Comissão de seleção será constituída, dentro do possível, por um professor
de cada linha. Foi mencionada a possibilidade de realização da prova também no
exterior, ou outros estados, o que será ponto de pauta da próxima reunião. O Prof.
Carlos enviará e-mail para os professores do PPGEA, para que indiquem quantas vagas
irão ofertar, considerado o máximo de 8 orientandos, somado mestrado e doutorado,
observado o máximo total de 3 orientandos pelo total de docentes colaboradores. 3.
Comissões de Seleção Discente 2017. O Prof. Gianpaolo e a Profª. Dione aceitaram
participar na comissão de seleção para mestrado. O Prof. Carlos enviará um e-mail aos
professores para que se indiquem a participar nas comissões de seleção. 4.
Encaminhamentos da Reunião Geral com os professores. Foi criada uma comissão
de atualização do PPP e da Proposta da Plataforma Sucupira, com os seguintes
componentes – discentes Lorena Santos da Silva, Tamires Podewils, Pauline Czarneski
e docentes Narjara Garcia e Paula Henning. O prof. Carlos Machado sugere que a
comissão utilize para sua revisão o PPP existente na página do PPGEA, e a redação da
proposta da Plataforma Sucupira será enviada por email para que estes façam sugestões,
até 20 de outubro. Foi criada também uma comissão para considerações sobre o
Regimento, composta pelos discentes Tamires Podewils e Alana Pedruzzi e pelos
docentes Luis Fernando Minasi, José Vicente de Freitas (a confirmar) e Carlos
Machado. Foi sugerida também a criação de uma Comissão de credenciamento e
recredenciamento: Para 2016 esta comissão será interna, havendo recomendação de que
seja composta por membros externos em 2017, conforme exposta pela Profª. Maria
Isabel na reunião de avaliação do PPGEA. Discussões sobre o EDEA – a partir de
informes do EDEA foi sugerido que todos os mestrandos e doutorandos, principalmente
os bolsistas, bem como seus orientadores apresentem reflexões/trabalhos para o EDEA.
Discussões sobre o PROAP – Foi recebido o PROAP e dado encaminhamento conforme
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previsto em reunião anterior do Colegiado. Quanto ao auxílio estudante, os R$ 5.000,00
previstos serão divididos em 16 alunos a serem contemplados conforme solicitação
padrão. O recurso será destinado apenas aos que ainda não foram contemplados em
2016. 5. Solicitação de coorientação. A discente de mestrado Luana Santos da Silva
entregou solicitação de coorientação, assinada por ela, por sua orientadora Narjara
Garcia e pelo futuro co-orientador, Martin César Tempass. A solicitação foi aprovada.
6. Solicitação de troca de orientação. O discente de doutorado Wagner Valente dos
Passos apresentou solicitação de troca de orientação, assinada por ele, pela orientadora
Elisabeth Schmidt e pelo futuro orientador, Prof. Carlos Machado. Tendo mudado de
linha de pesquisa de formação de professores para fundamentos, apresentou novo
projeto para o Colegiado. O Prof. Carlos explicou que já está auxiliando na orientação
do aluno, o qual deverá entregar o projeto para qualificação na semana próxima. Após
análise do projeto, a solicitação foi aprovada. 7. Propostas de Estágio Docência. O
discente de doutorado Antônio Soler apresentou proposta de Estágio Docência a ser
realizado no segundo semestre de 2016 e primeiro semestre de 2017, na disciplina de
Direitos Humanos, curso de Direito – FURG. O discente de mestrado João Fernando
Nogueira apresentou proposta de estágio a ser realizado junto à disciplina de
Fundamentos da Educação Ambiental, no IFRS - Rio Grande, curso de Formação
Pedagógica de Docentes para Educação Profissional, com carga horária total de 30
horas, no segundo semestre de 2016. As propostas foram aprovadas. 8. Relatório de
Estágio Docência. A discente de mestrado Luana Santos da Silva apresentou relatório
de estágio docência, realizado no período de 03/03/2016 a 30/06/2016, junto à disciplina
de Etnologia Indígena, no Bacharelado em Arqueologia. Após análise o Colegiado
aprovou o relatório, determinando o encaminhamento para registro de créditos. 9.
Solicitação de dispensa de estágio docência. A aluna Renata Schlee entregou
solicitação de pedido de dispensa de estágio docência, uma vez que ministra aula no
ensino de graduação há mais de dez anos, estando afastada por motivo de doutorado,
supridos os objetivos do estágio docência. O Colegiado entende que não cabe a ele
decidir em conflito com as normas da Universidade e da CAPES, não homologando a
solicitação. Sugeriu à acadêmica a formalização das atividades a serem realizadas no
item 4 da solicitação apresentada, como parte do Estágio docência e que no mesmo
documento faça a previsão das demais 30 horas para o semestre seguinte. 10.
Homologação da composição de bancas. Após constatação de que a composição das
bancas atendia as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU
conforme segue: Walter Nunes Oleiro, “Os significados da Educação Ambiental
presentes no Ensino da Contabilidade nos Cursos de Ciências Contábeis de Instituições
Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul” (Defesa de Tese); Claudionor
Ferreira Araújo, “Perspectivas da Educação Ambiental no Brasil a partir das teses
defendidas no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade
Federal do Rio Grande” (Defesa de Tese); Bruno Emilio Moraes, “Reflexões por uma
educação ambiental vista de baixo: o cotidiano das comunidades utópicas" (Defesa de
Dissertação); Dárcia Amaro Ávila, “O gênero nas tramas discursivas do
desenvolvimento sustentável: Analisando os programas globais da UICN e PNUD”
(Qualificação de Tese); Jacqueline Rogério Carrilho Eichenberger, “Ontologias
Ambientais nas Relações entre a natureza e o sagrado” (Qualificação de Tese); Renata
Lobato Schlee, “Educação Ambiental e Fotografia: De Imagens, Dizeres e Composições
da Natureza no Pampa” (Qualificação de Tese); Karine Ferreira Sanchez, “Cativeiros de
Animais para exibição sob pretexto de Entretenimento, Pesquisa e Educação Ambiental:
implicações éticas contemporâneas” (Qualificação de Tese); Mateus Lopes da Silva,
“Possibilidades da Educação Ambiental crítica para o controle social dos atos
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

3

ambientais do Estado a partir da participação nos processos decisórios administrativos
ambientais no município de Pelotas/RS” (Qualificação de Tese). 11. Assuntos Gerais.
Que o recurso próprio foi congelado pelo governo, de modo que apenas o recolhido em
2016 está disponível para uso. A verba arrecadada em 2014 e 2015 está congelada,
segundo o setor financeiro com previsão de descongelamento em 2017. Trata-se do
recurso próprio, verba distinta do PROAP, que por sua vez tem critérios rígidos de uso e
foi reduzido em setenta e cinco por cento, diminuindo a verba do PPGEA em relação a
anos anteriores. Foi colocado aos membros do Colegiado a hipótese de não serem
cobradas inscrições para ingresso no PPGEA, o que implica em não acrescentar
dinheiro ao recurso próprio, que no momento não pode ser utilizado em virtude do
congelamento, e que poderia também ser congelado. A secretária expôs que se trata de
uma verba importante ao funcionamento do PPGEA, porque entre outros gastos é
somente através dela que se pode adquirir material permanente como móveis e
computador. O Prof. Carlos explicou que a continuidade do bolsista PNPD será
reavaliada em outubro, verificando se foram cumpridas os requisitos estabelecidos pela
Coordenação do PPGEA, a partir de critérios valorizados pela CAPES. A Profa. Dione
lembrou que o PPGEA deve assinar um termo de adesão ao Forum de Educação
Ambiental em Camboriu, tendo ficado de enviar um e-mail para a Coordenação, a fim
de que possa haver suporte a sua realização, sem previsão de suporte financeiro, mas
sim apoio de recursos humanos ou divulgação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se
a presente reunião.
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