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ATA DA 145ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas reuniu-se na sala 

número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do Centro de Ciências Naturais e 

Exatas, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, sob a Presidência do 

Professor Romario Trentin coordenador. Estavam presentes: Andréa Valli Nummer 

coordenadora substituta, Eliane Maria Foleto representante dos professores da linha de 

pesquisa dinâmicas da natureza e qualidade ambiental do cone sul e Bruno Traesel Schreider 

representante dos discentes do mestrado. Não compareceram mas justificaram ausência, o 

Professor Eduardo Schiavone Cardoso professor representante da linha de pesquisa 

dinâmicas territoriais do cone sul, Mirieli da Silva Fontoura representante dos discentes do 

doutorado. Dando início à sessão, o Presidente Romario Trentin deu as boas-vindas e passou 

à leitura para apreciação, da ata 144ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por 

unanimidade. Foi feita a leitura pelo Professor Romario Trentin das solicitações de 

prorrogação no prazo de defesa aprovadas por “ad referendum”  de tese do discente Ademir 

de Cassio Machado Peransoni por dois meses, sendo homologada; da defesa de dissertação 

de Eliane Munhoz de Munhoz por seis meses, sendo homologada; da defesa de dissertação 

de Bruno Traesel Schreiner por seis meses, sendo homologada; da defesa de dissertação de 

Alice Poche Gabriel por dois meses, sendo homologada e; da defesa de tese de Djulia 

Regina Ziemann por seis meses, sendo homologada. Analisada a solicitação de prorrogação 

de qualificação de tese de Janete Teresinha Reis sendo concedido o prazo de dois meses de 

prorrogação. Aprovada a solicitação de cômputo de créditos dos discentes: Bruno Traesel 

Schreider (quatro créditos de publicação de artigo em evento), Patrícia Ziani (quatro créditos 

de publicação em capitulo de livro e quatro créditos de publicação de artigo em revista) 

homologada a solicitação de computo de créditos aprovada por “ad referendum” de Louise 

da Silveira(quatro créditos de publicação em capítulo de livro). Foi aprovada a solicitação de 

alteração do coorientador da discente Patricia Ziani do professor José Manuel Mateo 

Rodriguez, para o professor Adriano Severo Figueiró. Foram aprovadas as solicitações de 

aproveitamento do teste de suficiência em língua estrangeira de: Patrícia Ziani, em língua 

estrangeira espanhol, de Bruno Traesel Schreiner em espanhol e homologada a solicitação de 

aproveitamento de suficiência em espanhol aprovada por “ad referendum” de Louise da 

Silveira. Homologada as comissões examinadoras aprovadas por “ad referendum”, de defesa 

de qualificação de doutorado de: Priscila Terra Quesada e Janete Teresinha Reis; defesa de 

dissertação de: Daniela Feyh Wagner, Pedro Leonardo Cezar Spode, Marcos Augusto 

Gomes dos Santos, Rafael Dezordi, Ana Carla Lenz, Louise Silveira e Ricardo Vieira da 

Silva; qualificação de mestrado de: Bruno Ribeiro Oliveira e Lucas Mauricio Willecker dos 

Santos. Foi analisada a solicitação de recurso de candidato ao mestrado Jorge Marchezan 

processo 23081.066572/2019-12, o qual encaminha solicitação de reconsideração referente 

ao edital 062/2019. Após a leitura do parecer da banca de seleção (em anexo a esta ata), 

composta pelos docentes do PPGGEO/UFSM sobre o referido processo, o colegiado 

considerou-se favorável ao parecer da banca de seleção e manteve as notas atribuídas ao 

candidato. Nada mais havendo a tratar, eu, Fátima Liliane Fernandes Bonilla, secretária 

lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo senhor Presidente e pelos demais 

participantes à reunião. Santa Maria, 10 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 


