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Aos nove dias do mês de novembro 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 Corrêa Henning, Gianpaolo
Knoller Adomilli, Dione Kitzmann, Narjara Mendes Garcia, Luis Fernando Minasi, a
representante discente Elisângela Barbosa Madruga e a representante discente suplente
Thaís Gonçalves Saggiomo. Inicialmente, foi solicitada a inclusão dos seguintes pontos
de pauta, quais sejam: Homologação das inscrições do Processo Seletivo PPGEA 2017,
Solicitação de dispensa de Estágio Docência, Relatório de Leitura Dirigida e Oferta de
Disciplinas 01/2017. A inclusão dos pontos de pauta foi aprovada. Foram apreciados os
seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 14/2016. Submetida a votação, a ata 14
foi aprovada. 2. Homologação dos Editais de Seleção 2017 - Mestrado e Doutorado,
e retificação. Submetidos a aprovação, os editais de mestrado e doutorado – seleção
2017 e retificação em cada um deles fazendo constar mais uma (1) vaga para Mestrado
e uma (1) para Doutorado ao Prof. José Vicente foi aprovado. 3. Homologação de
versões definitivas. Após constatação da observância das exigências regimentais do
PPGEA, o Colegiado HOMOLOGOU a Dissertação de Bruno Emilio Moraes,
intitulada “Reflexões por uma educação ambiental vista de baixo: o cotidiano das
comunidades utópicas”. 4. Criação de disciplinas. Foi submetida ao Colegiado a
criação das seguintes disciplinas: 1 – Disciplina: ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I –
DOUTORADO, Código: a definir, Créditos: 2 créditos, Carga Horária: 30 h/a,
Caráter: Optativa para alunos não bolsistas e obrigatória para alunos bolsistas,
Oferecimento: Semestral, Lotação: IE, Ementa: Participação do aluno do doutorado
nos processos de docência e organização do trabalho pedagógico em atividades de
ensino na Educação Básica, especificamente no Ensino Médio, ou na Educação
Superior. Estudos teóricos e práticos vinculados ao campo da Educação Ambiental. 2 –
Disciplina: ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II – DOUTORADO, Código: a definir,
Créditos: 2 créditos, Carga Horária: 30 h/a, Caráter: Optativa para alunos não
bolsistas e obrigatória para alunos bolsistas, Oferecimento: Semestral, Lotação: IE,
Ementa: Participação e aprofundamento do aluno do doutorado nos processos de
docência e organização do trabalho pedagógico em atividades de ensino na Educação
Básica, especificamente no Ensino Médio, ou na Educação Superior. Estudos teóricos e
práticos vinculados ao campo da Educação Ambiental. 3 – Disciplina: ESTÁGIO DE
DOCÊNCIA MESTRADO, Código: A definir, Créditos: 2 créditos, Carga Horária:
30 h/a, Caráter: Optativa, Oferecimento: Semestral, Lotação: IE, Ementa:
Participação do aluno do mestrado no processo que envolva a docência, em atividades
de ensino na Educação Básica, especificamente no Ensino Médio, ou na Educação
Superior. Estudos teóricos e práticos vinculados ao campo da Educação Ambiental.
Submetida a aprovação, a criação das disciplinas foi aprovada. 5. DOI para REMEA e
Ambiente Educação. Os editores das revistas REMEA e Ambiente e Educação
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solicitaram o pagamento do DOI para suas revistas, num valor aproximado de duzentos
reais. O Colegiado havendo possibilidade de pagamento via PROAP ou via Recurso
Próprio do PPGEA, aprovou a solicitação. 6. Encaminhamento situação do PósDoutorado. A proposta é que, se houver intenção de renovação do pós-doutorado, seja
visto se o pós-doutorando cumpriu com os critérios estabelecidos para sua avaliação,
estabelecidos a partir de março do ano corrente. Ocorre que seu supervisor, Prof.
Alfredo, poderá se aposentar e não esclareceu se continuará suas atividades junto ao
PPGEA. O Coordenador entrará em contato com o professor para esclarecer sua
situação e sugeriu que seja convocada uma reunião com o pós-doutorando para tratar
destes aspectos, bem como salientar que em caso de renovação é necessário participação
mais estreita nas atividades do PPGEA. 7. Oferta de Disciplinas. Quanto à oferta de
disciplina pelo Prof. Michel Peterson, do ICHI, o Colegiado coloca que não cabe a este
órgão opinar sobre a oferta de professor não vinculado ao Programa, uma vez que
conforme a CAPES há critérios para cadastramento enquanto professor junto aos
Programas de Pós Graduação. As ofertas das demais disciplinas foram aprovadas,
conforme quadro de horários em anexo, que poderá sofrer pequenas alterações de
horário em virtude de necessidades da graduação. 8. Solicitação de Dispensa de
Estágio Docência. A aluna Renata Schlee solicitou dispensa do estágio docência, com
base na Portaria N°76 / 14/04/2010 (CAPES) e da Deliberação N°82 / 2014 (Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão da FURG em 11/07/2014), uma vez que desenvolveu
atividades de docência na graduação durante o doutorado. Solicitou ainda,
alternativamente, reconhecimento do plano de estágio apresentado. O Colegiado
entende que não há possibilidade de reconhecimento retroativo, porque estar-se-ia
ferindo o regulamento de estágio, que exige antecedência. Quanto ao pedido de
aproveitamento das atividades realizadas enquanto docente no período de doutorado,
conforme regulamentação apresentada, o Colegiado recomenda que seja formalizado via
processo administrativo o aproveitamento do estágio como “aproveitamento de
disciplina”, anexando a documentação necessária, que comprove no mínimo um ano de
trabalho docente no ensino superior; após, a Coordenação estará apta a avaliar o pedido
de dispensa, tendo vista ao processo administrativo. 9. Relatório de Leitura Dirigida.
Relatório apresentado pela Profª. Vanessa Hernandez Caporlingua, referente à leitura
dirigida realizada pelas alunas Simone Grohs Freire (Doutorado), Clara da Rosa Pereira
(Doutorado), Greici Maia Behling (Doutorado) e Daniele Kalil Juliano (Mestrado). O
Colegiado aprovou os relatórios de leitura dirigida, encaminhando que a secretaria
proceda ao registro de créditos para as alunas. 10. Homologação dos inscritos no
processo seletivo 2017. Após avaliação, a homologação das inscrições foi aprovada. 11.
Assuntos Gerais. Distribuição de bolsas PPGEA 2017 (Comissão) – A Profª Paula
relatou que, por solicitação dos alunos de que houvesse possibilidade de renovação das
bolsas, sem que os bolsistas fossem submetidos à nova seleção, a Comissão de Bolsas,
constituída por ela, Gianpaolo Adomilli, Cláudia Cousin e o discente Sérgio Ronaldo
Pinho Junior (suplente discente Tamires Podewils), estabeleceu critérios para
renovação, condicionados entretanto à manutenção pela CAPES do número de bolsas do
PPGEA. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.
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