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Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 15h, 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 Cláudia Cousin, Dr. Luis Fernando Minasi e o
representante discente e Alexandre Macedo Pereira. Justificou ausência a professora Drª Dione Kitzmann. Inicialmente,
o Prof. Humberto solicitou a inclusão de dois pontos de pauta, quais sejam, apoio financeiro à realização do XV EPEA
e a substituição de membro do Colegiado do PPGEA. Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: Aprovação das
atas 03 e 04. Submetidas a votação, as atas 03 e 04 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: Renel Prospère, “As mobilizações Comunitárias Locais como Alavanca no
Reflorestamento do/no Haiti: Uma Proposta de Educação Ambiental” (Defesa de Tese); Simone Grohs Freire, “A
tributação com fins ambientais na concretização das políticas públicas no Município do Rio Grande: um estudo
hermenêutico de Educação Ambiental” (Qualificação de Tese); Darlene Silveira Cabrera “O reflexo das Políticas
Públicas de Educação Ambiental no processo formador de Educadores Ambientais: um estudo de caso no curso de
Pedagogia, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG” (Qualificação de Dissertação); Bruno Emílio Moraes “O
cotidiano nas ecovilas: reflexões por uma Educação Ambiental Decolonial” (Qualificação de Dissertação).
Representação da Coordenação do PPGEA na ANPED. Convidada, a Profª Vanessa Caporlingua aceitou
representar a Coordenação do PPGEA na 37º ANPED, estando presente especialmente nos dias 03 e 04 de outubro, e
permanecendo no evento até a votação, dado que atuará como parecerista no período de 04 a 08 de outubro. O
Colegiado aprovou a representação. Apoio financeiro à realização do VI CPEASul: No período de 18 a 20 de agosto,
em Guarapuava – PR, VI Colóquio de Pesquisadores em Educação Ambiental da Região Sul – CPEASul. O Prof.
Antonio Fernando Silveira Guerra (UNIVALI) fez contato com a Coordenação do PPGEA solicitando apoio financeiro
para a realização do evento. A Profª Cláudia salientou que o Prof. Guerra conhece a importância do Observatório dos
Conflitos, do Prof. Carlos Machado, que entretanto não está na programação do evento; o grupo concordou com a
importância e pertinência do Observatório com o evento. Alguns membros do PPGEA participam como colaboradores
do evento, sendo eles Vilmar, José Vicente e Vanessa ou Cláudia. Após discussão, o Colegiado decidiu apoiar o evento
com o pagamento de diárias e passagens para os professores do PPGEA mencionados. Fica registrado que mesmo
aprovada a concessão do pagamento depende de solicitação dos professores. Participação de aluna do PPGEA em
doutorado sanduíche. A aluna de doutorado Samara Oliboni entregou documentos para desenvolvimento de
atividades de doutorado sanduíche na Universidade dO Minho, Portugal, no período de 01/09/2015 a 31/01/2016. O
Colegiado indicou que deve ser feita composição de banca, bem como que o registro dos documentos junto à CAPES
deve ser realizado pela própria aluna. Oferta de disciplinas para o segundo semestre de 2015. Após solicitação da
Coordenação do Curso, os professores manifestaram-se para oferta de nove disciplinas do QSL do PPGEA. A oferta de
disciplinas foi aprovada conforme quadro em anexo. Substituição de membro do Colegiado do PPGEA. Tendo a
Profª Ivalina demonstrado interesse em se afastar do Colegiado do Programa, foi realizada consulta à Profª Narjara
Mendes Garcia, representante docente do PPGEA no Conselho do IE, para que compusesse o Colegiado, participando
das decisões e conhecendo os assuntos de interesse do PPGEA, onde ingressou recentemente; a professora aceitou
participar do Colegiado. O Colegiado aprovou a representação. Assuntos Gerais. A realização do EDEA em 2015
ainda não está confirmada. A Profª Cláudia disse que as datas solicitadas em 2014 para o evento, que aconteceria no
CIDEC, estão reservadas para a feira do polo naval, sendo um dos óbices. O representante discente Alexandre
informou que os alunos divergem a respeito da realização do evento em 2015, e que irá se informar a respeito do
interesse dos discentes. Nada mais a tratar, encerrou-se a presente reunião.

