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ATA DA 148ª SESSÃO DO 

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

remota através do aplicativo Meet Google link https://meet.google.com/byv-hiav-tve, 

devido à pandemia, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, sob a 

Presidência da Professora Andréa Valli Nummer Coordenadora. Estavam presentes: 

Professor Eduardo Schiavone Cardoso coordenador substituto, Professor Romario Trentin 

representante dos professores da linha de pesquisa dinâmicas da natureza e qualidade 

ambiental do cone sul, o Professor Cesar De David representante da linha de pesquisa 

dinâmicas territoriais do cone sul, acadêmico Vagner Guimarães Ramos representante dos 

discentes do doutorado e acadêmico Ligian Cristiano Gomes representante dos discentes do 

mestrado. Dando início à sessão, a Presidente Professora Andréa Valli Nummer deu as boas-

vindas e passou à leitura para apreciação, da ata 147ª, a qual, em regime de votação, foi 

aprovada por unanimidade. Analisada e deferida a solicitação de coorientador do Professor 

Luis Eduardo de Souza Robaina, para o discente Lucas Silva Ribeiro sendo indicado o 

Professor Sandro Sidnei Vargas de Cristo da Universidade Federal do Tocantins; também 

deferida a solicitação do Professor Eduardo Schiavone Cardoso, de coorientador para a 

discente Tuane Telles Rodrigues sendo indicado o Professor Lúcio José Sobral da Cunha da 

Universidade de Coimbra. Homologada as bancas de defesa aprovadas por ad referendum de 

tese de: Arthur Breno Sturmer. Dissertação de: Alice Poche Gabriel e Humberto Arleo 

Petrarca. Qualificação de doutorado de: Ivanio Folmer e Patricia Ziani. Qualificação de 

mestrado de: Caroline Lorenci Mallmann, Daniele Camila Froehlich, Daniéli Uliana, Ligian 

CristianoGomes, Márlon Roxo Madeira e Mateus Pessetti. Devido ao afastamento da 

professora Eliane Maria Foleto para o pós-doutorado a banca de defesa de dissertação de sua 

orientanda Alice Poche Gabriel será presidida pelo professor Cássio Arthur Wollmann e a 

banca de qualificação de doutorado de Patricia Ziani será presidida pelo Professor Adriano 

Severo Figueiró. Para avalição das atividades em Regime de Exercícios Domiciliares 

Especiais - REDE na pós-graduação será realizado um levantamento das disciplinas deste 

semestre através de questionário para realização de um planejamento para o restante do ano. 

Nos assuntos gerais os representantes discentes informaram que irão criar um email para 

agilizar a comunicação com seus pares e o Professor Eduardo fez um breve relato das 

propostas de mudanças para a avaliação do próximo quadriênio apresentadas em relatório da 

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

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

participantes à reunião. Santa Maria, 06 de julho de 2020. 
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