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Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às treze 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 e a 

representante discente Elisângela Barbosa Madruga. Justificou ausência a professora 

Narjara Mendes Garcia. Foram apreciados os seguintes pontos de pauta: Aprovação da 

ata 02/2017. Submetida a votação, a ata 02 foi aprovada. Edital para 

recredenciamento e ingresso de professores PPGEA. Diante da previsão de saída de 

quatro professores do corpo docente do PPGEA, dois por terem manifestado esta 

vontade e outros dois por ter ocorrido a defesa de seus orientandos, sem orientações em 

curso, se justifica a abertura de edital para seleção de corpo docente, abrangendo tanto 

professores novos e quanto que já integraram o PPGEA. O Prof. Carlos mandou aos 

membros do Colegiado uma proposta inicial de edital, a ser construída a partir das 

contribuições dos conselheiros. Expôs a ideia de que a comissão de seleção seja 

composta por um professor de cada linha de pesquisa, sendo dirigida ainda por um 

membro da Coordenação do PPGEA, possivelmente pela nova coordenação adjunta. 

Foram dicutidos os critérios de seleção para os novos professores, tendo o professor 

Carlos ficado de adequar a minuta e encaminhar ao Colegiado para contribuições. Após, 

enviará e-mail a todos os professores, a fim de que se disponibilizem para compor a 

comissão. Para os professores que já compõem o quadro docente do PPGEA, a 

Coordenação fará um levantamento de sua produção, propondo um plano solidário de 

produção a fim de que atendam aos mesmos critérios de seleção, sendo previsto também 

o recredenciamento dos atuais professores permanentes e colaboradores, em 

atendimento ao Regimento do PPGEA. Troca de supervisão do bolsista pós-doc. Os 

professores Humberto Calloni e Alfredo Gentini apresentaram pedido de troca de 

supervisão do pós-doutorando Augusto Amaral, assinado pelos três, em virtude da 

aposentadoria do Prof. Alfredo, em março de 2017. A solicitação foi aprovada. 

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: Daniele Kalil Juliano “Educação Ambiental para os 

Resíduos da Construção Civil no Município do Rio Grande/RS” (Defesa de 

Dissertação); Mariana Costa Neuwald “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). Encaminhamentos - aluna bolsista 

em atraso. A aluna de mestrado Cibele Hax Gonçalves apresenta-se incursa nos itens 

regimentais de desligamento do PPGEA. Não há possibilidade de prorrogação para defesa, 

em virtude de tratar-se de aluna bolsista. A aluna deveria ter cumprido todos os requisitos de 

defesa e entregue o trabalho de dissertação dentro do mês de fevereiro, para defesa no mês de 

março. O Colegiado decidiu pelo encaminhamento de e-mail e ofício para a aluna, avisando de 

que seria desligada do Programa dentro de 15 dias a partir de 05 de maio. O conteúdo do ofício 

deve avisar que dentro deste prazo deverá ter cumprido todos os requisitos de defesa, bem como 
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realizado a entrega da 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. Homologação de versão definitiva. Após constatação da 

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

de Virgínia Tavares Vieira, intitulada “Naturalismo poético-pampeano: uma potência 

musical do pensar”, observando que a aluna deverá entregar, juntamente com o 

formulário de publicação disponível na página do PPGEA, dois CDs contendo a tese – 

já com a ficha catalográfica. Assuntos gerais. O Prof. Carlos relatou que foi chamado 

pela Direção do IE porque duas alunas de doutorado do PPGEA estavam ministrando 

aulas para cursos de graduação, sem supervisão de docente, em nome de professor do 

instituto. Perguntado, esclareceu na ocasião que não há estágio docência homologado 

pela Coordenação ou pelo Colegiado do PPGEA, tratando-se de uma situação alheia a 

esta Coordenação por não cumprir o regulamento de estágio docência e não ter registros 

no PPGEA. Lembrou a todos da necessidade de formalização do estágio docência trinta 

dias antes do início das atividades, com apresentação ao Colegiado de proposta assinada 

tanto pela coordenação do curso de graduação em que se pretende desenvolver as 

atividades, quanto pela coordenação do PPGEA. O Prof. Carlos relatou a sua 

participação no Encontro das Coordenações de Educação – FORPRED, um encontro 

elaborado para a discussão da Avaliação das Pós Graduações no Brasil e da Plataforma 

Sucupira. Expôs sobre a avaliação, que segue critérios a partir dos quais poucos 

programas podem atingir a nota 7, uma vez que a partir das maiores pontuações 

atingidas se dá o estabelecimento do teto, sendo os demais programas rebaixados, 

mesmo que com ótimos rendimentos. Acerca da avaliação da apresentação de página do 

PPGEA em inglês, o assunto, que foi objeto de reunião na pró-reitoria, também foi 

levantado no evento, sendo a posição do Prof. Carlos, compartilhada por alguns 

coordenadores presentes, de que a página deve ser apresentada em outros idiomas, 

principalmente o espanhol, dado que a procura maior é de alunos que têm este como 

primeiro idioma, como o caso dos alunos OEA.  

 

 
 

 

 

 

 


