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ATA DA 152ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos 

reuniu-se de forma remota através do aplicativo Meet Google link, 

https://meet.google.com/xzn-divy-sry, 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 o 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 151ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. Foram aprovadas as 

solicitações de cômputo de créditos de: Dreisse Gabbi Fantineli (quatro créditos de 

publicação de artigo em revista e quatro créditos de publicação em capítulo de livro); 

Fernanda Lampert Batista Facco (quatro créditos de publicação em capitulo de livro). 

Aprovadas as solicitações de aproveitamento de suficiência em língua estrangeira dos 

discentes: Dreisse Gabbi Fantineli (inglês), Marlon Roxo Madeira (espanhol), Mirieli da 

Silva Fontoura (inglês).  Aprovadas as solicitações de aproveitamento de disciplina dos 

discentes: Diego Miranda Nunes disciplinas cursadas no mestrado na FURG (Bases 

metodológicas para pesquisa em geografia; Geografia da agricultura brasileira, 

Metropolização e dinâmica urbana, Teoria da geografia: tópicos especiais IV e Geografia do 

trabalho e as relações de gênero), indeferida a disciplina estágio de docência na graduação 

pois a disciplina docência orientada deve ser cursada em disciplinas da UFSM e aprovada a 

solicitação de Tarcísio Oliveira da Costa(Geotecnologias aplicadas a análise ambiental; 

Processos de dinâmicas superficial e riscos naturais associados; Uso racional dos recursos 

hídricos e desenvolvimento sustentável; Clima urbano: teoria , método e aplicabilidade no 

planejamento da cidade e Tópicos especiais em geografia C. Dando sequência foi 

homologada a banca de defesa de tese aprovada por ad referendum de Djulia Regina 

Ziemann.  Foi analisada a solicitação de credenciamento no PPGGEO do Professor 

Anderson Augusto Volpato Sccoti e da Professora Carina Petsch sendo aprovado em caráter 

extraordinário devido aos professores já estarem atuando em questões junto ao programa 

como oferta de disciplina, participação em bancas e atuação na revista do programa, os 

mesmos possuem as produções e orientações de TCC necessárias para o cadastramento e 

para abrir vagas para o mestrado. Foi apresentada a mensagem de Roberto Martin referente a 

aspectos pontuais da tese da discente Marilúcia Ben dos Reis, para a qual foi encaminhada a 

resposta frisando o fato de que o trabalho já foi avaliado e aprovado pela comissão 

examinadora no ato da defesa e na entrega da versão final. Foi aprovado pelos membros o 

edital de seleção para ingresso em dois mil e vinte e um e foram indicados os professores 

responsáveis pela seleção sendo: Adriano Severo Figueiró, Adriano Luís Heck Simon, André 

Weissheimer de Borba, Andréa Valli Nummer, Ane Carine Meurer, Ana Estela Dominguez 

Sandoval, Anderson Augusto Volpato Sccoti, Benhur Pinós da Costa, Carmen Rejane Flores, 

Cássio Arthur Wollmann, Cesar De David, Carina Petsch, Eduardo Schiavone Cardoso, 

Eliane Maria Foleto, Fábio Marcelo Breunig, Luis Eduardo de Souza Robaina, Luis 

Fernando Pesce |Guarnaschelli, Luis Eduardo de Souza Robaina, Mauro Kumpfer Werlang, 

Rivaldo Mauro de Faria, Romario Trentin, e Waterloo Pereira Filho. Foi dado ciência aos 

membros que o programa não foi comtemplado com bolsa na chamada CNPq nº 25/2020 



 
 
 
 

  

mas ficou bem colocado podendo ser comtemplado futuramente caso tenha mais recursos 

para bolsas. Nos assuntos gerais foi comunicado pelo Prof. Cesar que foi aprovado o 

mestrado profissional em ensino de geografia em rede nacional com a participação de nove 

instituições sendo a UFSM  coordenadora. 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, 30 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


