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ATA DA 151ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos nove dias do mês de novembro 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/xco-eapp-ehx , 

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 o 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 150ª, a 

qual, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. Analisada e aprovadas as 

solicitações de cômputo de créditos de: Márcio Estrela de Amorim (quatro créditos de 

publicação em capítulo de livro e quatro créditos de artigo em evento), Márlon Roxo 

Madeira (quatro créditos de publicação de artigo em revista), Gisiéli Kramer (quatro créditos 

de publicação em capítulo de livro e dois créditos de artigo em evento), Lucas Mauricio 

Willecker dos Santos (quatro créditos de publicação de artigo em evento). Aprovadas a 

solicitações de aproveitamento de suficiência em língua estrangeira dos discentes: Greice 

Kelly Persake da Silva (inglês), Caroline Lorenci Mallmann (inglês), Márcio Estrela de 

Amorim (inglês) Pedro Leonardo Cezar Spode (inglês e espanhol) e Lucas Mauricio 

Willecker dos Santos (espanhol). Aprovada a solicitação de prorrogação de defesa de tese de 

Greice Kelly Perske da Silva por seis meses a partir de setembro. Foi aprovada a solicitação 

de coorientador da discente Fernanda Lampert Batista Facco sendo indicado o professor Dr 

João Fernando Zamberlan da UNICRUZ . Foi homologada a prorrogação de pós-doutorado 

da professora Janete Webler Cancelier, aprovada por ad referendum.  Aprovado os planos de 

atividades para estágio de docência orientada dos discentes matriculados na disciplina para o 

segundo semestre de dois mil e vinte sendo que excepcionalmente devido a um número 

menor na oferta de disciplinas da graduação, cada disciplina poderá ter dois alunos. O plano 

de 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 

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, 09 de novembro de 2020. 
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