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Aos doz~'dias do mes de fevereirode.dois mil e quatorze, as 14h, na sala de reuniOes do PPGEA, encontrou-se 0 Colegiado do
Programa para it reuniao ordinaria, confotmeconvocagoo regimental. Estiveram presentes 'a reuniao os professor~s Dr" Vanessa
Hernandez Caporlingua, Dr" Ivalina Porto, Dr" Claudia Cousin eo representante discente Caio Floriano dosSantos. Inicialment~,
a Prof" Vanessa solicitoujnclusaodedoispontosde
pauta, quaissejam, 0 aproveitamento para Doutorado de creditosde aluno
especial ja aproveitados no Mesttado,e 0 reconhecimento de Estagio Docencia retroativo ..Foram apreciados 'os seguintes pontos
de pauta: Aprova~lio das atas Ole 02. Subinetidasa votac;:ao,as atasOl e 02 foram aprovadas, Homologa~lio da Composi~lio de
bancas: ,aposconstatagao
de que a composigao Cia bancaatendia
as exh~encias regimentaisdo
PPGEA, 0 colegiado
•HOMQLOGOU conrorme segue: <;JitariaC;::ardosodaSilveira Nebel" -"Conflitos Ariibientais no. Pontal da Barra, PelotaslRS
desdeuma perspectiva etnografica da Educac;:aoAmbiel}tal" (DEFESA DE DISSERTA<;AO). Oferta. de disciplina 1 semestre
· 2014, A Prof" Suzana Molon fez s?licitac;:ao extemporan~a deoferta da disciplina Abordagem S.ocio-Historica e Educa9ao
Ambiental, para 0 primeiro semestre let,iYo de 2014,.nas quartas-feiras, ..!1orario de&h30mihll Ilh30min. A oferta foi aprovada
pelos membros db colegiado. rndica~lio de novos membros para ocolegiado. A Prof' Paula Henning solicitouvia e-mail a safda
do Colegiado, em virtud~ de impossibilidade de comparecimento as re)lni5es; sua solicitaC;:llo
foi aprovada. Consultados os demais
professores, demonstraram interesse em integrar 0 Colegiadoos prof~ssbres Carlos Machado, Dione Kitzmann e Luis Fernando
Minasi. A Prof" Vanessa explicou que com a participagao dos tres interessadoso Colegiado estaria completo (R:egimento do
PPGEA, art. 7°), dado q).Ieainda tinhamos umavaga em abertoe outras duasoriginadas com a saida dos professores Francisco
Quintal1ilha,ja cicorrida,e II saida daProf" Paula Henning. Indica~lio de professor responsavel pelo projeto Sala Verde. Com a
· saida do PPGEA do Prof. Dal1ielPrado, a, SalaVerde .deixou, de ter professor responsavel.Consultados, os professoresCarlos
Machado e Dione Kitzmann demonstrirram interesse na representac;:ao, tendo 0 Prof. Carlos Machado optadopor assumir l}
representagao no' Colegiadoapenas, em virtude desuas demais atividades exercidas. Assim, ficando aProf", Dione Kitzman,n
responsavel peloprojeto da Sala Verde,Pedido de prorroga~lio deprazo para defesade tese> A Prof" AnadoCarmo Goulart
GOI1c;:alvesencaminhou documento solicitando prazo adicional de,afastamel1to para conclusao dosestudosdedoutorado,
direcionado a Virec;:aodo Instituto de Educac;:ao;os membros db Coleg~ado decidiramnao analisar opedido,por nao atender 0
encaminhaInento minimo para analise,ou seja, deveriaconstar aassinatura da oriehtadora e coorientadora, enderegado ao
colegiado doPPGEA ecompedido de prorrogayao do prazo para a defesafinal de tese. Apoioaevento. 0 representante discente
Caib Flnriano dosSantossubmeteuao
Colegia<;loo pedido de apoio aevento a ser realizado pelo Observatorio dos Conflitos em
conjunto coni pesquisadores e liniversidadesdo Rio de Janeiro durante osdias 20, 21,'23e24,de
agosto do ana corrente;
esclareceu ainda que nos dias 23,e 240 evento ocorren'i na FURG e haveraumacomissao a ser formada por alUJiose professores
do PPGEA para a organizaY~Qnesses·dia;. 0 evento promoyera a apresentagao de ,trabalhos. A' Coordenadora parabenizou a
iniciativa; 0 apoio foi aprovado. Aproveitamento .para Doutorado de. creditos .como aluno .especial - jir aproveitados no
Mestrado .. Atravesdo. processo n° 23116.00004112014-16, a aluna de doutorado Thais Pagt<1solicitou.o.aprmreifamento de
creditoscursaqos como alima especial, llnexando para tanto.o historico da epoca em que cursouas disciplinas. Em contatocom 0
representante da PROPESP, foi.informado a Coordenadora que,o PPGEA. poderia deddir pe10 aproveitaITIentoou nao em nivel de
doutorado dessas disciplinas 'ji aproveitadas a epoca' do mestrado. Submetido' a votagao, 0 aproveitamento foi apr()vado,
ressa1tal1do~seanecessidade de que 0 aluno de doutorado anexe aoprocesso 0 sell historico como alunoespecial, noqualconstam
osconceitos dis disciplinas; bem como qve deve sempre em easo semelhantea este ser observado b prazo maximo para
aproveitamento de oito anos que consta no Regimentodo PPGEA. Reconhecimento de Estagio Docencia retroativo. A aluna
Anacirema Pomiuncula consultou a Coordenayao a respeito da possibiLidade,col1forme 0 art: 1O,Paragrafo Unico do Regimento .
do PPGEA, de reconhecimento de cargahoraria de esmgio para a participac;ao na organizagao do V EDEA. Apos discu~sao,o
ColegiadodecidiiJ pelo nao reconhedmento, dado que. a: viabiJ!dade depende de apresentagao do plano de trabalho'Com a
antecedencia de trinta dias de seu inicio parah9mologagao pelo Colegiado, 0 que naoocorreuno caso presente; foi aconselhado
que sejaapresentado plano de trabalho:pelaaluna para,participagao em comissao de organizagao doVlEDEA, casa elavenha a
participar novamente. Assuntos gerais~Doac;:aode acei'vo para a Sala Verde. Nadamaisa tratar,encerrou~se a presente reuniao.
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