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ATA DA 146ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas reuniu-se de 

forma remota através do aplicativo Meet Google, devido à pandemia, o colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, sob a Presidência da Professora Andréa Valli 

Nummer Coordenadora. Estavam presentes: Eduardo Schiavone Cardoso coordenador 

substituto, Romario Trentin representante dos professores da linha de pesquisa dinâmicas da 

natureza e qualidade ambiental do cone sul, Vagner Guimarães Ramos representante dos 

discentes do doutorado e Márlon Roxo Madeira representante dos discentes do mestrado. 

Não compareceu e não justificou ausência o Professor Cesar De David representante da linha 

de pesquisa dinâmicas territoriais do cone sul. Dando início à sessão, a Presidente Professora 

Andréa Valli Nummer deu as boas-vindas e passou à leitura para apreciação, da ata 145ª, a 

qual, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência foram 

homologadas as solicitações de cômputo de créditos aprovados por “ad referendum” dos 

discentes Helena Maria Beling (quatro créditos de publicação de artigo em revista 

científica), Lazie Ronaldo Santos Lopes (quatro créditos de publicação em capitulo de livro), 

e de Érica Natacha Batista Cabral (dois créditos de publicação de artigo em evento nacional). 

Aprovada a solicitação de cômputo de créditos de Ivanio Folmer (quatro créditos de 

publicação de artigo em revista científica e quatro créditos de publicação em capítulo de 

livro). Homologadas as solicitações de prorrogação no prazo de defesa de mestrado 

aprovadas por “ad referendum” de Ana Margarida Piani Ferreira para agosto,  Humberto 

Arleo Petrarca, para agosto e Diego Dal Pozzolo dos Santos para agosto do corrente ano. 

Foram analisadas, pelos membros do colegiado, as solicitações de prorrogação no prazo de 

defesa de qualificação dos discentes do mestrado e doutorado e definiu-se que, devido à 

pandemia, será concedido aos mestrandos ingressantes em dois mil e dezenove e aos 

doutorandos ingressantes em dois mil e dezoito, cujo prazo para defesa de qualificação seria  

maio, a prorrogação do prazo por seis meses a partir de junho, de acordo com a necessidade 

a ser avaliada pelo orientador. Aprovada a solicitação de apostila à portaria de defesa de tese 

de três meses, a partir de setembro, para o discente Alcionir Pazzatto Almeida e homologada 

a apostila de prorrogação de prazo para defesa de dissertação para junho aprovada “ad 

referendum” da discente Alice Gabriel. Devido a excepcionalidade da situação enfrentada 

devido a pandemia as defesas de dissertação com processos aberto serão concedidas apostila 

à portaria de prorrogação de seis meses a partir de setembro e para as defesas de tese três 

meses, de acordo com a manifestação de necessidade do orientador. Analisada a solicitação 

de prorrogação de qualificação de tese de Janete Teresinha Reis sendo concedido o prazo de 

defesa para setembro do corrente ano. Homologada as comissões examinadoras aprovadas 

por “ad referendum”, de defesa mestrado de: Isabela Silveira Mello e Louise Silveira; 

aprovada a comissão examinadora de qualificação de doutorado de Igor da Silva Knierin. 

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, 15 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


