
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA               
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS                                   

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

NOTA DE REPÚDIO 
O corpo docente e discente do Programa de Pós-graduação em Geografia, da 
Universidade Federal de Santa Maria (PPGGEO/UFSM), em decorrência dos recentes 
ataques recebidos, pondo em dúvida a qualidade e excelência acadêmica, que por este 
programa é mantida há duas décadas, vem por esta carta manifestar total repúdio aos 
atos que tentaram ridicularizar e desqualificar o trabalho em nível de doutorado do 
aluno Diego Miranda Nunes, assim como a seriedade dos processos científicos e 
administrativos do PPPGEO, da UFSM e das Instituições Federais de Ensino Superior, 
como um todo. Repudiamos a falta de ética e o desrespeito com que agentes públicos, e 
das mídias, assumiram contra as ciências humanas em seus discursos de ódio. 
Repudiamos a ignorância e a forma grosseira das narrativas utilizadas como 
oportunismo para estabelecer propaganda ideológica. Salientamos que estamos 
orgulhosos em ser um dos programas de pós-graduação que mais cresceu em termos de 
avaliações e qualificação de seus estudantes na UFSM e na Geografia brasileira. 
Orgulhamo-nos em ter avançado na formação de um corpo docente reconhecido 
nacional e internacionalmente. Estamos felizes por assumir e contribuir grandiosamente 
para o desenvolvimento territorial e ambiental da região central e do Estado do Rio 
Grande do Sul, acessando, inclusive, muitas áreas do Cone Sul da América Latina. 
Frisamos que incentivamos a pluralidade de atividades de pesquisa, ensino e extensão 
que representam a diversidade temática da Geografia, agregando os diferentes campos 
que formam esta ciência desde sua gênese. Orgulhamo-nos ainda mais em poder 
contribuir com as discussões sobre questões de gênero, de sexualidades e de relações 
étnicas e raciais, tema de estudos de muitos estudantes e docentes na história do nosso 
programa. Estamos, justamente, interessados em projetarmo-nos pelas diferentes redes 
de pesquisadores e pesquisadoras que contribuem estudando a variabilidade e 
complexidade de fenômenos ocorrentes no espaço geográfico, e isto é pensar de forma 
inovadora! Nunca iremos aceitar qualquer preconceito temático que discrimine 
qualquer campo de trabalho na Geografia e na ciência! Sempre iremos trabalhar por uma 
ciência que se dedique ao combate da misoginia, do racismo e da LGBTfobia e que 
contribua a uma sociedade mais justa e que reconheça as diferenças.  
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