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ATA DA 155ª SESSÃO DO 

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

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

https://meet.google.com/wzk-kshj-brs, 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 para apreciação, da 

ata 153ª e 154ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 

sequência à sessão foi homologado pelos membros o aumento de três vagas no edital 

009/2021 para nível de mestrado, aprovado por ad referendum. Foram dados informes do 

andamento da elaboração do Relatório CAPES e da necessidade de indicação pelos docentes 

de seus melhores produtos do quadriênio. Foi aprovada a participação do programa no 

prêmio CAPES de tese 2021 e Prêmio da ANPEGE de dissertação e tese, será solicitado aos 

professores a indicação das melhores teses e dissertações de acordo com o mérito. Nos 

assuntos gerais foi definido pelos membros que será analisado na próxima reunião as 

solicitações dos discentes como: aproveitamento de disciplinas e suficiência, cômputo de 

créditos, prorrogações e demais encaminhamentos. Foi informado pela Coordenadora que 

será ministrada aula inaugural para os discentes do mestrado e doutorado pelos Professores. 

Romario Trentin da UFSM e François Laurent  da Le Mans Université.  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, 29 de março de 2021. 
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