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No dia  seis de julho  de dois mil e vinte dois, às dez horas via Google Meet, reuniu-se o Colegiado do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Meteorologia  (PPGMET)  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria
(UFSM).  Composto  pelos  professores  DAMARIS  KIRSCH  PINHEIRO,  Coordenadora  do  PPGMET-
UFSM,  EVERSON DAL PIVA representante da linha de pesquisa Estudos e Aplicações  em Tempo e
Clima,  FRANCIANO  SCREMIN  PUHALES representante  da  linha  de  pesquisa  Micrometeorologia
(suplente)  e  ANDREZA DANTAS DOS SANTOS representante  discente. Foi  apreciada  e  aprovada  a
solicitação de prorrogação de prazo de defesa do aluno de mestrado Gabriel  Figueiredo de Miranda até
dezembro de dois mil e vinte e dois. Foi apreciada e aprovada a solicitação de prorrogação de bolsa CAPES/
DS do aluno de mestrado Gabriel  Figueiredo de Miranda até  dezembro de  dois mil e vinte e dois.  Foi
apreciada  e  aprovada a  solicitação  de  auxílio  para  o  evento  CONGREMET para  o  aluno  de  mestrado
Douglas Lima de Bem; em adicional, foi aprovado pelo colegiado o pagamento das inscrições e uma diária
aos alunos que forem participar do CONGREMET, utilizando o recurso PROAP disponível ao Programa,
sendo definido de que os recursos disponíveis serão todos realocados para a rúbrica que refere à participação
de professores,  pesquisadores  e  alunos  em atividades  e  eventos  no  país  e  no  exterior.  Foi  apreciada  e
aprovada a solicitação de prorrogação de prazo de defesa da aluna de doutorado Jessica Melo Mintegui até
dezembro de dois mil e vinte e dois. Nada mais havendo a constar a professora Damaris Kirsch Pinheiro deu
por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos
os membros presentes do colegiado do PPGMET-UFSM.
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