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ATA DA 154ª SESSÃO DO 

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

forma remota através do aplicativo Meet Google pelo link, meet.google.com/ema-ybsb-efm 

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 Werlang 

Kumpfer 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 da minuta do edital específico para seleção a 

ingresso no mestrado no primeiro semestre de 2021, sendo aprovada a abertura do edital. 

Dando sequência à sessão, passou-se a análise da solicitação de recurso referente a 

concessão de bolsas do Edital Nº 01 de 01 de fevereiro de 2021 do candidato Diego Miranda 

Nunes, que solicita reconsideração na pontuação da ficha de avaliação da produção 

acadêmica. Os membros do Colegiado por unanimidade indeferiram a solicitação e 

reiteraram a decisão da Comissão de Bolsas de transferir a pontuação dos quatro trabalhos 

completos apresentados em eventos para o item 15 da Ficha de Avaliação - “Autor ou co-

autor de trabalho completo publicado como resultado de eventos científicos com ISSN ou 

ISBN”. Entende-se que estão contemplados neste item as publicações decorrentes de 

eventos, seja em forma de anais ou e-books e que os trabalhos, pleiteados pelo candidato 

como capítulos de livros, são trabalhos completos apresentados em eventos. O próprio 

material de divulgação de um dos eventos, anexado pelo candidato em seu recurso, explicita 

que a publicação se refere aos anais do evento em questão. Com relação às comissões que 

avaliam o processo seletivo para ingresso na Pós-graduação e o processo seletivo para 

concessão de bolsas, o Colegiado do PPGGEO reitera que se tratam de comissões, editais e 

anos distintos. Nada mais havendo a tratar, eu, Fátima Liliane Fernandes Bonilla, secretária 

lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo senhor Presidente e pelos demais 

participantes à reunião. Santa Maria, 09 de março de 2021. 

https://meet.google.com/ema-ybsb-efm
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