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Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às quinze 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, Gianpaolo Knoller Adomilli, Dione 

Kitzmann, Narjara Mendes Garcia e a representante discente Elisângela Barbosa 

Madruga. Justificou ausência Luis Fernando Minasi. Foram apreciados os seguintes 

pontos de pauta: Aprovação das atas 15 e 16/2016. Submetidas a votação, as atas 15 e 

16 foram aprovadas. Propostas de Estágio Docência. O aluno de mestrado Alexandre 

Silva da Silva apresentou proposta de estágio docência junto à graduação na disciplina 

Educação Ambiental e Elementos Sociológicos da Educação, a ser desenvolvida junto 

ao curso de Pedagogia no primeiro semestre de 2017, totalizando 30 horas. A proposta 

foi aprovada. O aluno de doutorado Sérgio Ronaldo Pinho Júnior apresentou proposta 

de estágio docência a ser realizada junto à graduação, na disciplina de Metodologia 

Científica, no primeiro semestre de 2017 para o curso de Direito, totalizando 30 horas. 

O Colegiado indeferiu o pedido, para que seja complementado e reapresentado ao 

Colegiado, uma vez que para doutorandos a proposta deve contemplar dois semestres e 

totalizar o mínimo de 60 horas, sendo 30 por semestre. Relatório final de Estágio 

Docência. Após análise o colegiado HOMOLOGOU o relatório de estágio docência da 

aluna Renata Lobato Schlee, determinando seu encaminhamento para registro de 

créditos. Solicitações de troca de orientação. Foi entregue pelo aluno Sérgio Ronaldo 

Pinho Júnior, solicitação de troca de orientação do projeto de dissertação, assinada por 

ele, pelo atual orientador Profª Carlos Machado, bem como pela futura orientadora Profª 

Paula Henning. Também a discente Isabel Ribeiro Marques entregou solicitação de 

troca de orientação, assinada por ela, pelo atual orientador Profª Vilmar Pereira e pela 

futura orientadora Profª Paula Henning. As trocas de orientação foram aprovadas pelo 

Colegiado. Proposta de Leitura Dirigida. Aprovada proposta de leitura dirigida 

apresentada pelo Prof. José Vicente, “Educação Ambiental no contexto das mudanças 

climáticas”, para as alunas Ana Lúcia Ruiz Goulart e Rachel Munhoz, a ser 

desenvolvida durante o primeiro semestre de 2017, ressaltando a necessidade de 

relatório para cômputo de créditos, conforme previsão do Regimento Interno do 

PPGEA. Relatório de Leitura Dirigida. Aprovado relatório da leitura dirigida 

Educação Ambiental no Contexto Latino-Americano, das alunas Cibele Vasconcelos 

Dziekaniak, Ieda Maria Duval de Freitas, Leidy Gabriela Ariza Ariza e Ana Lúcia Ruiz 

Goulart, apresentado pelo Prof. José Vicente, referente tendo sido encaminhado para 

que a secretaria faça o registro de créditos para as alunas. Exclusão de disciplina. Uma 

vez já criada a disciplina 09325P - A Relação de Pertencimento na Constituição dos 

Educadores Ambientais, foi encaminhada para votação a exclusão do QSL do seguinte 

tópico especial: Nome: TE EA - A relação de pertencimento na constituição dos 

educadores ambientais, Código: 09249P, Créditos: 2, Ementa: O lugar e o sentimento de 

pertença. As metamorfoses do espaço geográfico na identidade. As relações de 
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pertencimento e a constituição de educadores ambientais. A exclusão foi aprovada por 

unanimidade. Renovação de bolsas (mestrado, doutorado, pós-doc). O Prof. Carlos 

Machado relatou os processos de renovação de bolsas, bem como que o número de 

bolsas disponibilizado pelas agências financiadoras ainda não foi confirmado, no 

entanto, mantivemos o processo. Após análise dos currículos lattes e dos critérios 

estabelecidos na reunião com bolsistas em 21 de março, maio e outubro de 2016, a 

Comissão de Bolsas decidiu pelo encaminhamento da  renovação das bolsas, 

condicionado AP seu oferecimento pelas agências financiadoras, dos seguintes 

mestrandos: Alexandre Silva; Anderson Pires de Souza; Cilene de Oliveira Ortiz; 

Elisângela Barbosa Madruga; João Fernando Ferrari Nogueira; Lorena Santos da Silva; 

Maria Eduarda de Lima dos Santos e Mariana Costa Newald. Decidiu-se ainda pela 

renovação das bolsas dos seguintes doutorandos: Alana Pedruzzi; Angela Bersch; Clara 

da Rosa Pereira; Junior César Motta; Lisiane Costa Claro; Jaqueline Carrilho 

Eichenberger; Raquel Amaral; Renata Lobato Schlee; Samuel Doutrado Souza; Thaís 

Saggiomo; Isabel Marques. Após recurso, ainda foi renovada a bolsa de Antônio 

Porciúncula Soler (Doutorado). A bolsa de pós doutorado de Augusto do Amaral será 

renovada por mais um ano, conforme reunião realizada pela Coordenação com o 

bolsista e análise das atividades realizadas no decorrer de 2016. O prof. Carlos Machado 

sugeriu avaliar o processo e até a possibilidade de novo edital ao final do ano para o 

período restante da bolsa (outubro). O Colegiado aprovou as renovações. Homologação 

da composição de bancas. Após constatação de que a composição da banca atendia as 

exigências regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme segue: 

Virgínia Tavares Vieira, “Naturalismo poético na Música Pampeana: Uma Potência do 

Pensamento” (DEFESA DE TESE) e Simone Grohs Freire, “A tributação com fins 

ambientais no acontecer Constitucional Democrático e o modelo de desenvolvimento do 

município do Rio Grande: Uma crítica Hermenêutica de Educação 

Ambiental” (DEFESA DE TESE). Assuntos gerais. O Prof. Carlos explicou que a 

coleta de dados 2015 foi aprimorada e reenviada através da Plataforma Sucupira, bem 

como que a coleta de dados de 2016 está em estágio de finalização e será enviada dentro 

do mês de março. Informou também que com a saída da Profª Paula Henning para pós-

doutorado será preciso um coordenador adjunto pró-tempore para o PPGEA, sem que 

seja necessária realização de eleições, em virtude do curto período até a finalização do 

mandato atual, em outubro de 2017. O mesmo encaminhará o processo, depois que a 

Profª Paula Henning oficialize sua saída da coordenação adjunta. Será realizada uma 

consulta entre os professores permanentes do PPGEA, para que se indiquem para 

ocupar a posição. Foi confirmada a data da aula de acolhida do PPGEA, com alteração 

de horário para as 13h30min do dia 13 de março. A ocasião foi aproveitada para 

informar a todos sobre a realização da aula inaugural, em conjunto com o PPGEDU e o 

PPGEC, nos dias 30 e 31 de março. O Prof. Carlos informou as tratativas com a 

professora Paula para recomposição do quadro docente ao longo deste ano, e neste 

sentido, apresentará proposta de edital ao Colegiado depois da revisão/recadastramento 

dos atuais professores pelo Colegiado bem como dos critérios aos novos professores/as 

(conforme Regimento). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião. 
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