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Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às quatorze 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, Narjara Mendes Garcia e a representante discente
Raizza da Costa Lopes. Justificou ausência Luis Fernando Minasi. Inicialmente, foi
solicitada a inclusão de ponto de pauta, qual seja, a troca da representação discente. A
inclusão do ponto de pauta foi aprovada. Foram apreciados os seguintes pontos de
pauta: Aprovação da ata 13/2016. Submetida a votação, a ata 13 foi aprovada. Edital
de Seleção Mestrado e Doutorado/2017. O Prof. Carlos Machado apresentou proposta
de edital, a ser enviado via e-mail aos professores, a fim de que façam contribuições
para seu aperfeiçoamento e publicação. A previsão de seleção por linhas e as datas
previstas para o processo seletivo foram aprovados. A aprovação da oferta de vagas pelo
Colegiado é baseada na avaliação da pontuação do Currículo Lattes dos professores, que
em tese deverão atingir 200 pontos para oferta de vaga mestrado e 300 pontos para
oferta de vaga doutorado. A avaliação do currículo, entretanto, foi flexibilizada em
reunião do Colegiado, conforme avaliação do mesmo no sentido de valorizar os
docentes que contribuíram em comissões do PPGEA no período avaliado, tais como
comissão de bolsas, comissão do EDEA, bancas de seleção de mestrado e de doutorado,
avaliado seu comprometimento com o PPGEA. As vagas aprovadas pelo Colegiado, de
acordo com a possibilidade dos professores e a aprovação do Colegiado (vagas
aprovadas por professor em anexo 1), ficaram assim distribuídas entre as linhas:
Fundamentos da Educação Ambiental – 6 vagas mestrado, 5 vagas doutorado; Educação
Ambiental: ensino e formação de educadores/as – 8 vagas mestrado, 3 vagas doutorado;
Educação Ambiental não formal – 3 vagas mestrado, 4 vagas doutorado (ver anexo 2 Mestrado; e anexo 3 - Doutorado). A solicitação de oferta de vagas pelo Prof. José
Vicente dependerá de sua passagem do corpo de professores Colaboradores para o
corpo de Docentes Permanentes, podendo ser publicada retificação no edital, uma vez
que se dê esta passagem, após a atualização do currículo pelo professor, que já vem
atendendo aos demais requisitos para tanto, como oferta de disciplinas junto ao PPGEA
e projeto de pesquisa cadastrado. Nesta hipótese o Prof. José Vicente oferecerá uma
vaga para mestrado e duas vagas para doutorado. Banca de Seleção Mestrado e
Doutorado/2017. Após consulta aos professores, a proposta de banca para mestrado
fica assim constituída: Profª Drª Paula Henning, a Profª Drª Dione Iara Silveira
Kitzmann, o Prof. Dr. Gianpaolo Knoller Adomilli e a suplente, Profª Drª Narjara
Mendes Garcia. A proposta de banca para seleção de doutorado fica assim constituída:
Prof. Dr. Carlos Roberto da Silva Machado, Prof. Dr. Luis Fernando Minasi e Prof. Dr.
Humberto Calloni e a suplente Profª Drª Lucia de Fátima Socoowski Anello. A
composição das bancas foi aprovada. Disciplinas de Estágio Docência Mestrado e
Doutorado – encaminhamento. A Profª Paula Henning esclareceu que a disciplina de
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Estágio Docência – Mestrado e Estágio Docência – Doutorado não foi aprovada na
reunião do Instituto de Educação, tendo ficado de apresentar as propostas das
disciplinas alteradas para submeter à aprovação do Colegiado na próxima reunião.
Troca da representação discente. As alunas Raizza da Costa Lopes e Elisângela
Barbosa Madruga comunicaram o Colegiado de que aos cinco dias do mês de outubro,
em reunião, os discentes do PPGEA elegeram os representantes discentes Elisângela
Barbosa Madruga (titular), Alana das Neves Padruzzi (suplente) e Thais Saggiommo
(suplente). Homologação da composição de bancas. Após constatação de que a
composição da banca atendia as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado
HOMOLOGOU conforme segue: Wagner Valente dos Passos, “Revolução Estética e
Educação Ambiental: Uma proposta de Oposição ao Fetichismo, à Alienação e à
Ideologia Capitalista” (QUALIFICAÇÃO DE TESE). Assuntos gerais. A Profª Paula
comunicou que está marcada uma reunião da Comissão de Bolsas para a próxima
semana, a fim de opinar sobre a renovação automática das bolsas e, havendo renovação
automática, quais os critérios para tanto. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
presente reunião.
Anexo 1 – Vagas por professor
Professores (as)
Nome
Vilmar Pereira (FEA)
Carlos Machado (FEA)
Humberto Calloni (FEA)
Paula Henning (FEA)
Gianpaolo Adomilli (FEA)
Total de vagas na linha
Dione Kitzmann (EANF)
Lucia Anello (EANF)
Vanessa Caporlingua (EANF)
Maria Yunes (EANF)
Narjara Garcia (EANF)
Total de vagas na linha
Luis F. Minasi (EAEFE)
Elisabeth Schmidt (EAEFE)
Claudia Cousin (EAEFE)
Susana Molon (EAEFE)
Total de vagas na linha
Total geral

Vagas aprovadas
Mestrado
Doutorado
1
2
2
2
1
1
1
1
6
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
2
1
1
1
2
2
7
2
17
12
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Anexo 2 – Vagas por linha – Mestrado e Doutorado
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