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Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 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, 

Gianpaolo Knoller Adomilli, Dione Kitzmann e Luis Fernando Minasi e a representante discente 

Elisângela Barbosa Madruga. Justificou ausência Narjara Mendes Garcia. Inicialmente foi solicitada 

a inclusão do seguinte ponto de pauta: Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação 

da ata 04/2017. Submetida a votação, a ata 04 foi aprovada. 2. Composição de bancas. 

Homologação da composição de bancas. Após constatação de que a composição das bancas atendia 

as exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme segue: Juliane de 

Oliveira Alves, intitulada "Formação continuada, Educação Ambiental e educação integral em uma 

escola de tempo integral do Rio Grande/RS" (Defesa de tese); João Fernando Ferrari 

Nogueira, intitulada "Reconhecimento e possibilidades para os fundamentos éticos da Educação 

Ambiental" (Qualificação de dissertação); João Paulo Laranjo Velho, intitulada "Desigualdade 

ambiental no extremo sul do Brasil: A Educação Ambiental na justificação da apropriação e uso 

desigual da terra pelo agronegócio" (Qualificação de dissertação); Pauline Apolinário Czarneski 

Rezende, intitulada "Educação estético-ambiental na formação de professores: Um olhar 

ecológico emergente da prática teatral" (Qualificação de dissertação); Jeferson Rosa 

Soares, intitulada "O (não) cumprimento dos termos de ajustamento de conduta e a contribuição da 

Educação Ambiental em áreas de preservação permanente no município de Palmeiras das Missões-

RS" (Qualificação de dissertação); Cilene de Oliveira Ortiz, intitulada "O papel da Educação 

Ambiental no processo de Gestão Hospitalar por meio de práticas educativas" (Qualificação de 

dissertação); Joelma Madruga Furtado, intitulada "A prática dos professores de Língua Portuguesa 

da Rede Pública Municipal de Ensino a partir da formação indicada pelos PCN como princípio 

suleador da transversalidade da Educação Ambiental" (Qualificação de dissertação); Denise Bastos 

das Neves, intitulada "Educação Ambiental e Educação em tempo Integral: Limites e desafios na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral Prof. Valdir Castro" (Qualificação de 

dissertação); Mariana Costa Neuwald, intitulada: "Interfaces entre as práticas parentais e os saberes 

ambientais: Um estudo com famílias de uma comunidade escolar do Município de Rio Grande/RS" 

(Qualificação de dissertação). 3. Alunos em atraso (qualificação). A data limite para entrega dos 

projetos de dissertação dos alunos com ingresso em 03/2016 encerrou-se em 30 de junho. Após 

verificação da secretaria, constatou-se a falta da entrega por parte de duas alunas: Ana Lúcia Ruiz 

Goulart e Maria Eduarda de Lima Santos. A discente Ana Lúcia entregou na data de hoje a 

solicitação de prorrogação do prazo até setembro do ano corrente, uma vez que se trata de aluna não 

bolsista. A data foi aprovada, ressaltando-se que não se trata de pedido de prorrogação, de modo que 

caso a defesa venha a ocorrer após a data limite, deverá apresentar pedido formal de prorrogação. A 

discente Maria Eduarda, por sua vez, não tem a prerrogativa de prorrogação por tratar-se de aluna 

bolsista. Contatada pela secretaria, informou que fará a entrega e agendamento de defesa nesta sexta-

feira, dia 16 de junho. O Prof. Gianpaolo relatou que o projeto de dissertação que recebeu da aluna já 

é uma versão bem anterior, não tendo contribuído para a versão que a aluna pretende entregar nesta 

sexta-feira. Perguntou ao Colegiado sua posição a respeito da manutenção da bolsa para a aluna. O 
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Colegiado admitiu a entrega do projeto, desde que com a concordância e assinatura do orientador no 

formulário específico, ressaltando que se a entrega não for realizada até o dia 19 de junho, a 

Coordenação deverá convocar reunião com a aluna e a comissão de bolsas, para decidir acerca do 

cancelamento ou continuidade como aluna bolsista, dado que a produção da dissertação e a 

observância ao prazo é obrigação do aluno que recebe bolsa, sob pena de ser reivindicada pela 

FURG a devolução da quantia percebida. 4. Comissão de seleção Prêmio Capes de Tese. A CAPES 

lançou edital, divulgado para os professores e alunos egressos recentemente do Doutorado do 

PPGEA, a fim de que as teses defendidas em 2016 pudessem ser inscritas para participação. Três 

alunas enviaram inscrição, devendo o PPGEA, através de comissão composta por 3 docentes, 

analisar e indicar, desde que cumpra os pré-requisitos, uma tese. A comissão ficou composta pelos 

professores Carlos Machado, Gianpaolo Adomili e Luis Minasi. A secretaria enviou à comissão o 

material, recebido via e-mail como inscrição dos alunos, para que possam analisar, e dar 

encaminhamento em reunião por eles agendada para a quarta-feira, dia 20 de junho, às 10h30min, na 

sala de reuniões do PPGEA. 5. Homologação de versão definitiva. Após constatação da 

observância das exigências regimentais do PPGEA, o Colegiado HOMOLOGOU a tese de Ricardo 

Gautério Cruz, intitulada "Ideologia e Produção do Conhecimento Científico no Campo da 

Educação Ambiental: Uma Análise da Perspectiva Crítica nos Trabalhos Publicados na Revista 

Pesquisa em Educação Ambiental (REPEA) de 2010 a 2015"; a dissertação de Raizza da Costa 

Lopes, intitulada "O Processo de Instalação do Projeto Retiro em São José do Norte - RS: Um 

Estudo Sócio - Antropológico sobre a Construção de um Conflito Ambiental "; a dissertação de  

Luana Santos da Silva, intitulada "A infância dos 'pequenos indígenas' Mbyá-Guarani da Tekoá 

Pindó Mirim: os entrecruzamentos com a natureza e o protagonismo nos processos educativos"; a 

dissertação de Andreia da Costa Juliano, intitulada: "Psicomotricidade Relacional: A via corporal 

propulsora de sensibilização ambiental no contexto da educação infantil"; a dissertação de Márcia 

Soares da Silva, intitulada: "Olhar Ecológico das Crianças Sobre o Processo de Escolarização nos 

anos iniciais do ensino Fundamental"; a dissertação de Ana Paula Borges Ramos, intitulada"O 

Estudo do Meio nos anos iniciais do Ensino Fundamental como possibilidade de entrelaçar a 

Geografia e a Educação Ambiental”; a dissertação de Maryanna Oliveira 

Pozenato, intitulada: "Uma Proposta de Formação Ambiental Continuada para os Agentes de Gestão 

Ambiental (AGAs) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)"; e a dissertação de Samuel 

Lopes Pinheiro, intitulada “O silêncio e o ser na filosofia vedanta: Um diálogo oriente-ocidente para 

pensar a relação humano-natureza em Educação Ambiental”, observando que os alunos deverão 

entregar, juntamente com o formulário de publicação disponível na página do PPGEA, dois CDs 

contendo a dissertação/tese – já com a ficha catalográfica, no prazo regimental. 6. Homologação do 

edital de credenciamento docente, vagas e comissão. A comissão de seleção docente, constituída 

pelos professores Carlos Roberto da Silva Machado, Vanessa Hernandez Caporlingua e Narjara 

Mendes Garcia foi homologada. Esta comissão é composta por um professor de cada linha, e o 

professor Carlos contará com o auxílio da professora Paula Corrês Henning, que apesar de não 

compor a comissão o auxiliará à distância. As vagas ficaram definidas da seguinte forma, conforme 

contraproposta da comissão de seleção que previamente se reuniu: 4 vagas EANF, 1 vaga EAENF e 

1 vaga FEA – a fim de que todas as linhas possam vir a ficar equilibradas com número semelhante de 

professores em sua composição. Quanto ao edital, ainda há necessidade de algumas alterações, que 

serão realizadas pela Coordenação até dia 19 de junho. Ficou decidido ainda que a seleção docente 

deverá se realizar antes da abertura de vagas para seleção discente, a fim de que os novos professores 

possam, desde logo, iniciar seus trabalhos de orientação, o que é muito importante para a avaliação 

do PPGEA, uma vez que professores permanentes sem orientação em curso repercutem 

negativamente na avaliação. 7. Assuntos Gerais. O Prof. Carlos Machado relatou que está em 

andamento uma oficina de produção textual, com aulas ministradas pelo Prof. João Nery, tendo, 

entretanto baixíssima adesão pelos discentes do PPGEA. Relatou que há doação de livros de Alceu 

Ferraro para a FURG, tendo sido doados ao PPGEA que junto com o ICHI, que constituirão um 



 

Av. Itália, km 8, s/nº  -  Campus Carreiros  -  Rio Grande/RS  -  Caixa Postal: 474 

CEP 96201-900 - Tel: (53) 3233-6615 - E-mail: ppgeambiental@furg.br 

3 

centro de estudos (Centro de Estudos Marx, Natureza e Sociedade – provisório) o qual estará a 

disposição do PPGEA, de seus alunos/as e ao mesmo tempo, sirva de apoio ao curso de 

especialização e mestrado em constituição pelo ICHI. 8. Assuntos Gerais.  O professor Carlos 

Machado informou que o EDEA será realizado em 30 e 31 de outubro e 01 novembro, tendo como 

tema provisório “A Educação Ambiental em tempos de resistência”, para que se anteceda as 

discussões a serem realizadas na ANPED e ao mesmo tempo em que professores e alunos fortaleçam 

este espaço do PPGEA. O aluno egresso Diego Cipriano comentou com a coordenação o interesse do 

Prof. Heitor Vieira, da Escola de Engenharia, de oferecer uma disciplina no PPGEA; encaminhou 

proposta assinada pelo professor, intitulada “A Mobilidade Urbana e o Desenvolvimento orientado 

ao transporte público de passageiros”; após discussão, o Colegiado destacou que somente pode 

oferecer disciplina professor vinculado ao PPGEA, bem como que a disciplina não pertence ao QSL 

do curso, inexistindo a possibilidade de oferta; havendo interesse do professor, poderá adequar-se à 

necessidade de credenciamento e de posterior criação de disciplina - além disso, a proposta de 

disciplina deverá sofrer ajustes para estabelecer relação com a Educação Ambiental. O Prof. 

Humberto Calloni encaminhou solicitação a esta Coordenação, solicitando a continuidade da bolsa 

do pós doutorando Augusto Amaral até outubro/novembro de 2018; no entanto, ressaltamos que a 

bolsa pode ser ou não renovada anualmente, pois é concedida ao PPGEA – e não ao bolsista ou ao 

seu supervisor; e o Colegiado não decidiu até o momento se abrirá novo edital este ano ou renovará a 

bolsa novamente. A respeito do Edital Docente, diante da atual e também da prevista saída de 

professores, foi sugerida à Comissão a abertura de seis vagas, a qual acatou sugerindo a revisão das 

vagas por linha (era uma para FEA, 2 para EAEFE e 3 para EANF; mudando para 1 FEA, 1 

Formação Professores; 4 EANF); e também que o professor Sírio Velasco, fundador do PPGEA e 

que havia solicitado descredenciamento temporário seja recredenciado desde que esteja de acordo 

com os critérios de recredenciamento do Regimento, os quais também irão compor o Edital Docente. 

Será enviado email ao professor desta decisão. Responderam aos e-mails compondo a comissão, 

conforme encaminhamento da reunião anterior, as professoras Vanessa Caporlingua, Narjara Garcia 

e Carlos Machado, este último com apoio da Profª Paula Henning. Vaga para estudantes quilombolas 

- demanda da PRAE e abaixo assinado alunos/as: O professor Carlos relatou o recebimento de 

abaixo-assinado solicitando vagas específicas para estudantes quilombolas no PPGEA, dizendo ainda 

que para a próxima seleção o atendimento da solicitação poderá ser feito, bastando que para isso seja 

feita consulta aos professores, conforme procedimentos já realizados no relacionado aos indígenas no 

ano de 2016, para vaga específica, a qual será disponibilizada para de seleção. Foram criadas as 

disciplinas de estágio, nível mestrado e doutorado. Desse modo, a partir de 2018, o aluno que 

pretender realizar estágio docência deverá além de apresentar a proposta ao PPGEA, programar-se 

para realizar sua matrícula – observando o período de matrícula divulgado no calendário do PPGEA, 

que é igual para todas as disciplinas.  

 

 


