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ATA DA 150ª SESSÃO DO 

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

remota através do aplicativo Meet Google link, meet.google.com/afq-ecrf-bxs, 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 Mauro Kumpfer Werlang 

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 Marlon Roxo Madeira 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 149ª, a qual, em regime de votação, foi 

aprovada por unanimidade. Aprovadas as solicitações de cômputo de créditos de: Igor da 

Silva Knierin (oito créditos de publicação em revista) Ligian Cristiano Gomes (quatro 

créditos de publicação em capitulo de livro) e Mateus Pessetti (quatro créditos de publicação 

em capitulo de livro).  Aprovada as solicitações de aproveitamento de disciplina dos 

discentes: Vagner Guimarães Ramos (Desenvolvimento rural sustentável e  Territórios 

rurais: dinâmica e conflitos) Lucas Krein Rademann (Geotecnologias aplicadas a análise 

ambiental; Erosão e movimentos de massa na evolução de vertentes; Tópicos da ciência do 

solo aplicado a geografia A; Processos de dinâmicas superficial e riscos naturais associados 

e Tópicos especiais em geografia B); Iago Turba Costa (Tópicos em ciência do solo 

aplicados à geografia A; Planejamento  desenvolvimento urbano e regional do cone sul 

latino americano; Geotecnologias aplicadas a análise ambiental e Atividades humanas em 

ambientes urbanos, rurais e naturais); Pedro Leonardo Cezar Spode (Epistemologia da 

Ciência Geográfica A; Planejamento e desenvolvimento urbano e regional do cone sul latino 

americano; Geografia gênese, transformação e perspectiva A; Geotecnologias aplicadas à 

análise ambiental). A solicitação de aproveitamento da disciplina leitura dirigida 

encaminhada pelos discentes Pedro Leonardo Cezar Spode e Iago Turba foi indeferida pois a 

mesma é direcionada para construção da dissertação não podendo ser aproveitada para 

elaboração de tese, sendo assim definiu-se que a disciplina leitura dirigida realizada no 

mestrado não poderá ser aproveitada no doutorado, também indeferido o pedido de 

aproveitamento  da disciplina métodos  de  análise de dados em saúde do discente Iago 

Turba Costa, pois a mesma foi aproveitada no mestrado não podendo ser aproveitada por 

duas vezes. Aprovada a solicitação de aproveitamento de suficiência em língua estrangeira 

dos discentes: Vagner Guimarães Ramos (inglês), Lucas Krein Rademann (inglês), Iago 

Turba Costa (inglês e espanhol) e de Alberto Yates Moroni aprovado o aproveitamento em 

espanhol e indeferida a solicitação de aproveitamento do teste de suficiência em inglês 

realizado na UNINTER pois a mesma não consta no cadastro da CAPES. Dando sequência 

foram homologadas as bancas de defesa aprovadas por ad referendum de tese de: Mirieli 

Milani da Silva e Alcionir Pazatto Almeida. Dissertação de: Erica Natacha Batista Cabral. 

Qualificação de doutorado de: Maurício Rizzatti. Qualificação de mestrado de: Elvis Ricardo 

Fengler da Rosa. Aprovada a oferta de disciplina para o segundo semestre de dois mil e vinte 

que será realizado pelo Regime de Exercício Domiciliares Especiais (REDE) durante a 

suspensão das atividades acadêmicas presenciais devido à pandemia da COVID-19, 

conforme resolução N.024 de onze de agosto de dois mil e vinte. Referente a disciplina 

docência orientada excepcionalmente no segundo semestre devido a um número menor na 

oferta de disciplinas da graduação, cada disciplina poderá ter dois alunos. O plano de 
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atividades deverá ser elaborado com 15 horas/aula (carga horária da disciplina) sendo que o 

aluno(a) deverá assumir a turma para ministrar a disciplina por 4 horas. O restante da carga 

horária da disciplina deverá ser utilizada na elaboração e planejamento de material e 

conteúdo, além de acompanhamento das atividades síncronas e assíncronas da disciplina 

Aprovada a solicitação de criação da disciplina Geomorfologia antropogênica; da disciplina 

Perspectivas e limites do componente curricular Geografia: BNCC na escola e a disciplina 

Metodologia de ensino de geografia física. Foi analisada a solicitação de prestação de 

serviços voluntários da Professora Natália Lampert Batista, sendo aprovada nos termos da 

resolução 012/04. Referente aos planos de estudos serão analisados em uma próxima 

reunião. Foi dado ciência da construção do projeto para concorrer a bolsa de mestrado e 

doutorado do CNPQ cujo resultado será dia 16/11/2020. Aprovada a reformulação das 

rubricas dos recursos do PROAP. Foi informada a realização do Seminário de 

Internacionalização do PPGGEO durante a JAI e a realização do Seminário Estratégico do 

PPGGEO em novembro. 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, 13 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


