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Aos onze dias do mês de março de dois mil e quinze, às 13h30min, na sala de reuniões do PPGEA, encontrou-se o
Colegiado do Programa para a reunião ordinária, conforme convocação regimental. Estiveram presentes à reunião os
professores Dr. Humberto Calloni, Drª Vanessa Hernandez Caporlingua, Drª Ivalina Porto, Drª Dione Kitzmann, Drª
Cláudia Cousin, Dr. Luis Fernando Minasi e os representantes discentes Vinícius Puccinelli e Alexandre Macedo
Pereira. Inicialmente, o Prof. Humberto solicitou inclusão de dois pontos de pauta, referentes aos alunos incursos nos
itens para desligamento do PPGEA e à exclusão e inativação da disciplina 09031P. Foram apreciados os seguintes
pontos de pauta: Aprovação das atas 19 e 20. Submetidas a votação, as atas 19 e 20 foram aprovadas. Homologação
da composição de bancas. Após constatação de que a composição das bancas atendia as exigências regimentais do
PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme segue: Bárbara Hees Garré, “O Dispositivo da Educação Ambiental:
modos de constituir-se sujeito na revista Veja”(Defesa de Tese); César Augusto Soares, "A Interdisciplinaridade na
Produção em Educação Ambiental: Uma Leitura Ontometodológica à Luz do Materialismo Histórico-Dialético"
(Defesa de Tese); Carina Catiana Foppa, “Comunidades Tradicionais em Movimento: Modos de Vida e Educação
Ambiental para o Desenvolvimento Territorial Sustentável em uma Unidade de Conservação Marinho-Costeira no
Litoral de Santa Catarina” (Defesa de Tese); Juliana Lapa Rizza, “A sexualidade no cenário do Ensino Superior: um
estudo sobre as disciplinas nos cursos de graduação das universidades federais brasileiras” (Defesa de Tese);
Christiano Nogueira, “As concepções de homem, natureza e trabalho de alunos dos cursos de Técnico em Meio
Ambiente e Tecnólogo em Gestão Ambiental do Campus Visconde da Graça do Instituto Federal Sul-rio-grandense”
(Defesa de Tese); Thaís de Oliveira Nabaes, “Leituras do Ser no horizonte da Racionalidade Ambiental: contribuições
à EA” (Defesa de Tese); Jacqueline Carrilho Eichenberger “Natureza, Linguagem e Racionalidades: Contribuição para
uma Hermenêutica Ambiental” (Defesa de Dissertação); Alana das Neves Pedruzzi, "A Formação em Educação
Ambiental na Ênfase em Gestão do Patrimônio Socioambiental do curso de História - Bacharelado na Universidade
Federal do Rio Grande – FURG" (Defesa de Dissertação); Ionara Cristina Albani, “A Educação Ambiental na
formação de educadores do Projeto Consórcio Social da Juventude Rural - Sementes na Terra” (Defesa de
Dissertação); Janaina Agostini Braido, “Desencontros legais e morais na pesca artesanal: a Educação Ambiental
política para a transformação socioambiental em Rio Grande/RS e São José do Norte/RS” (Defesa de Dissertação);
Magda Marin Lucas, “O desenvolvimento do juízo moral na criança de seis a doze anos: influências e possibilidades
no desenvolvimento da autonomia e da EA ecomunitarista” (Defesa de Dissertação); Joselline Elena Ráudez Guzman,
“A Educação Ambiental, um estudo a partir das definições conceituais de Inspetores e Educadores Ambientais da
Nicarágua” (Defesa de Dissertação); Desirée Fripp dos Santos, “Potencialidades da Educação Ambiental no Processo
de Gestão Ambiental do Campus Santa Vitória do Palmar / FURG: Perspectivas dos Estudantes do Curso de
Bacharelado em Turismo Binacional” (Defesa de Dissertação); Alberto Evangelho Pinheiro, "Educação Ambiental no
Contexto da Extensão Rural Pública: A Execução do Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental no Núcleo
Operacional São Gabriel (RS)" (Defesa de Dissertação); Claudionor Ferreira Araújo, "A Educação Ambiental no
Brasil e a Implementação de Propostas de Educação Ambiental Crítico-Transformadora a partir do Programa de PósGraduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande: uma análise da efetividade das propostas
a partir da perspectiva de educação ambiental vigente no ambiente escolar" (Qualificação de Tese); Vinícius Ramos
Puccinelli, "A Imparcialidade de um 'Campo Neutral': Um Estudo de caso da Estação Ecológica do Taim a Partir dos
Conflitos Socioambientais" (Qualificação de Dissertação). O Colegiado ressaltou que as teses e dissertações deverão
apresentar Educação Ambiental no conteúdo, nas palavras-chave e no título. Composição do colegiado. Após
consulta aos membros do Colegiado, o grupo de professores concordou em manter a composição atual por mais um
mandato. Propostas e Relatório de estágio docência. PROPOSTAS. Após análise o colegiado APROVOU a
proposta de estágio da doutoranda Dárcia Amaro Ávila, no período de 03 de março a 24 de novembro de 2015, junto
à disciplina de Gênero e Sexualidade nos Espaços Educativos – FURG; da doutoranda Lurima Estevez Alvarez, no
período de 17 de abril a 1º de setembro, junto à disciplina de Estágio I – Artes Visuais – FURG, APROVOU a
proposta de estágio da mestranda Andreia da Costa Juliano, no período de março a julho de 2015, junto à disciplina
de Psicomotricidade Reacional, na Universidade Federal de Rio Grande – FURG; encaminhou que deverá constar do
relatório, de forma expressa, a transversalidade da Educação Ambiental no estágio realizado para o devido cômputo
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dos créditos. RELATÓRIOS. A aluna de doutorado Samara Pereira Oliboni apresentou relatório de estágio
docência, sob orientação da Profª Veléria Lerch lunardi. O estágio foi realizado no Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial junto à Turma 1 do Curso de Instalações Elétricas Prediais, no período de 11 de março a 13 de dezembro de
2013. Após análise o colegiado APROVOU o relatório da aluna, determinando o encaminhamento para registro de
créditos. Solicitação de prazo para defesa de dissertação por aluno não bolsista. Solicitação de prorrogação de
prazo por seis meses do mestrando Darci Emiliano: a prorrogação foi deferida, ficando estipulada como prazo final a
data de 30 de setembro do ano corrente, com entrega e agendamento da defesa até 30 de julho. Solicitação de prazo
para defesa de dissertação por alunas bolsistas. As alunas Stéfani do Nascimento e Janaína Senna Martins
solicitaram prorrogação do prazo para defesa por respectivamente três e seis meses. Obedecendo ao disposto no art.
38, §1º do Regimento Interno, o Colegiado indeferiu a solicitação de prazo. Alteração de ementa da disciplina
09031P. O Prof. Gianpaolo Adomilli solicitou a alteração da ementa da disciplina Seminário de Educação Ambiental
– Código 09031P. Após discussão, o Colegiado entendeu que a proposta deveria ser encaminhada como criação de
disciplina, opinando pela exclusão da Disciplina 09031P. Inativação e Exclusão do QSL do PPGEA da disciplina
09031P. Após discussão, os membros do Colegiado aprovaram a inativação e exclusão do QSL do PPGEA da
disciplina 09031P – Seminário de Educação Ambiental, por estar contemplada de melhor forma na ementa das
disciplinas Diálogos I e II. Alunos incursos nos itens para desligamento do PPGEA. A aluna de doutorado Zélia de
Fátima Seibt do Couto e as alunas de mestrado Stéfani do Nascimento e Janaína Senna Martins apresentaram-se
incursas nos itens de desligamento do PPGEA. As alunas deveriam ter cumprido todos os requisitos de defesa e
entregue o trabalho de tese/dissertação dentro do mês de fevereiro, para defesa no mês de março. O Colegiado decidiu
pelo encaminhamento de e-mail e ofício para as alunas, avisando de que seriam desligadas do Programa dentro de 15
dias a partir de 16 de março no caso de mestrado e 30 dias no caso de doutorado. O conteúdo do ofício deve avisar que
dentro deste prazo deverão ter cumprido todos os requisitos de defesa, bem como realizado a entrega da
tese/dissertação, também agendando data de defesa. Trata-se de prazo extra, sendo que o desligamento do curso
deverá ser realizado imediatamente em caso de não cumprimento do estabelecido. Proposta de capa para o PPGEA.
O assunto fica para a próxima reunião; os representantes discentes comprometeram-se a trazer uma proposta mais
detalhada. Homologação da Ata da Comissão de bolsas. Após leitura da ata, o Colegiado homologou a seleção de
bolsas conforme realizada pela Comissão. Foi votada e aprovada a exclusão da Profª Simone Paludo da Comissão de
bolsas, por não participação em seleções anteriores. Homologação de Leitura Dirigida. Após análise, o colegiado
homologou a solicitação de Leitura Dirigida apresentada pelo Prof. José Vicente de Freitas, a qual integrará o
componente curricular das discentes Ieda Maria Duval de Freitas (Doutorado) e Cibele Vasconcelos Dziekaniak
(Doutorado), ressaltando a necessidade de relatório final para computo de créditos, conforme regimento interno do
PPGEA. Assuntos gerais. Doação de acervo para a Sala Verde.
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