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ATA DA 149ª SESSÃO DO 

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

forma remota através do aplicativo Meet Google pelo link, meet.google.com/nox-ixbq-hyi 

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, os acadêmicos Vagner Guimarães Ramos e Helena Beling 

representante dos discentes do doutorado e os acadêmicos Marlon Roxo e Ligian Cristiano 

Gomes representante dos discentes do mestrado. Dando início à sessão, adiantando a pauta a 

Presidente Professora Andréa Valli Nummer deu as boas-vindas e informou a participação 

na reunião dos professores Adriano Severo Figueiró, Andersom Scotti e Carina Petshe que 

fizeram um relato da reunião do fórum da ANPEGE salientando os pontos mais importantes 

como a discussão sobre o índice H, parâmetros sobre a internacionalização dos periódicos e 

a discussão das bases para nova classificação do qualis.  Os discentes participantes da 

reunião do fórum também relataram alguns tópicos discutidos na reunião como: corte das 

bolsas, realização de trabalho de campo no período da pandemia, qualidade do ensino 

remoto, flexibilização dos prazos e a saúde mental.  Na sequência   passou-se à leitura para 

apreciação, da ata 148ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. 

Aprovadas as solicitações de cômputo de créditos de: Eliane Munhóz de Munhóz (quatro 

créditos de publicação de artigo em evento) e de Maurício Rizzatti (oito créditos de 

publicação de artigo em revista). Aprovada a solicitação de aproveitamento de suficiência 

em língua estrangeira em Inglês de Ligian Cristiano Gomes e em espanhol de Mateus 

Pessetti. Homologada as bancas de defesa aprovadas por ad referendum de tese de: Edimar 

Rodrigo Rossetto e Valdir Skrzypczak. Dissertação de: Vagner Apollo Duarte, Liliane 

Milani de Moraes, Ana Margarida Piani Ferreira e Bruno Traessel Schreiner. Qualificação 

de doutorado de: Elis Angela Botton. Qualificação de mestrado de: Rodrigo Luan Childe 

Pereira. Para avalição das atividades em Regime de Exercícios Domiciliares Especiais - 

REDE na pós-graduação foi apresentada pelos representantes discentes uma pesquisa 

realizada entre seus pares, que está anexada a esta ata. Referente a Chamada CNPq 

N°25/2020 de apoio à pesquisa cientifica, tecnológica e de inovação, o programa irá 

submeter proposta para concorrer a bolsa de mestrado e doutorado. Foi dado ciência aos 

membros que será reaberta a plataforma sucupira para inserção e revisão de dados. Referente 

ao seminário estratégico será realizada uma reunião com os Professores para definir o 

formato e data. Quanto às disciplinas para o próximo semestre será realizado um 

levantamento com os professores para definir a oferta para o segundo semestre de dois mil e 

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

presente ata que vai assinada por mim, pela senhora Presidente e pelos demais participantes 

à reunião. Santa Maria, 13 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 


