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ATA DA 161ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e 

trinta minutos reuniu-se de forma remota através do aplicativo Meet Google pelo link de 

acesso, https://meet.google.fgn-gzaw-uwm 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 acadêmico, Vagner Guimarães 

Ramos representante dos discentes do doutorado  o acadêmico Marlon Roxo Madeira 

representante dos discentes do mestrado justificou ausência, Professor Cesar De David 

representante da linha de pesquisa dinâmicas territoriais do cone sul não compareceu e não 

justificou ausência. Dando início à sessão, a Presidente Professora Andréa Valli Nummer 

deu as boas-vindas e passou a tratar do edital de credenciamento e recredenciamento, pauta 

única da reunião. Foi apresentada a minuta do edital de credenciamento do PPGGEO para 

2021 a 2024, que foi analisada pelos membros. O mesmo foi elaborado de acordo com o 

capítulo IV do regulamento do programa. Definiu-se que as inscrições serão de 10/11/2021 a 

16/11/2021 e a documentação deverá ser encaminhado para o e-mail do programa sendo o 

curriculum Vitae na versão Lattes com a produção acadêmica a partir de 01/01/2017, quadro 

de pontuação para credenciamento e a solicitação de credenciamento. O resultado será 

divulgado a partir do dia 18/11/21. As normas para credenciamento e os anexos constam no 

edital. O edital foi aprovado. 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, 09 de novembro de 2021. 
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