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ATA DA 158ª SESSÃO DO 

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

trinta minutos reuniu-se extraordinariamente de forma remota através do aplicativo Meet 

Google pelo link de acesso, https://meet.google.com/frx-rapr-axe, 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 a análise 

da pauta única, discutir a necessidade de versão para o português do trabalho final de 

conclusão de Rodrigo Luan Childe Pereira, escrito originalmente em espanhol e aprovado 

pela banca de defesa final de dissertação. A Coordenadora do curso informou que a PRPGP 

foi consultada da possibilidade de encaminhar o trabalho final em língua estrangeira a qual 

destacou a concordância do orientador e do colegiado do curso. O orientador do trabalho, 

Professor Cesar De David explicou que autorizou a escrita em espanhol da versão final do 

trabalho uma vez que o candidato é uruguaio, o trabalho trata do espaço rural do Uruguai e, 

sobretudo, a política institucional para a pesquisa e pós-graduação é a da 

internacionalização, destacando a necessidade de atração de jovens pesquisadores 

estrangeiros para cursar a pós-graduação na UFSM e incentivar o domínio da língua 

estrangeira pelos estudantes da pós-graduação. Os demais participantes concordaram com os 

argumentos e, também defenderam que há justificativas favoráveis para a versão definitiva 

do trabalho permanecer na versão original, em espanhol e a proposta foi aprovada por 

unanimidade. 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, 17 de junho de 2021. 
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