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ATA DA 147ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 146ª, a 

qual, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. Deferida a solicitação do 

Professor Cesar de David, de coorientador para o discente Rodrigo Childe Pereira sendo 

indicado o Professor Marcel Achkar da Universidad de La República - UDELAR. Foi 

analisada a solicitação do Professor Rivaldo Mauro de Faria de redistribuição para a 

Universidade Federal de Uberlândia, sendo o parecer dos membros favorável. A permuta 

entre os servidores será com o Professor Marcelo Cervo Chelotti. Em se concretizando a 

permuta o Professor Rivaldo Mauro de Faria passará a colaborador até o término das suas 

orientações e também será necessário firmar o contrato voluntário. Foi analisada a 

solicitação de prestação de serviços voluntários dos Professores Adriano Luis Heck Simon e 

Méri Lourdes Bezzi, sendo aprovado conforme nos termos da resolução 012/04. Para a 

análise das atividades em Regime de Exercícios Domiciliares Especiais - REDE na pós-

graduação será realizado pelos representantes discentes levantamento junto aos alunos para 

avaliar as necessidades, dificuldades e possibilidades de desenvolvimento das atividades. 

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, 29 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


