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Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta 7 

minutos, reuniu-se na sala número um mil cento e seis, do prédio dezessete do Centro de 8 

Ciências Naturais e Exatas, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, 9 

estando presentes os professores, Romário Trentin Coordenador, Andréa Valli Nummer, Eliane 10 

Maria Foleto, Benhur Pinós da Costa os acadêmicos Guilherme Cardoso da Silva, Kelly Perlin 11 

Cassol e Ana Justina da Fonseca Ziegler. O Coordenador do Programa deu início à reunião 12 

com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata noventa e nove; 2) Solicitação de cômputo 13 

de créditos; 3) Solicitação de aproveitamento de teste de suficiência; 4) Solicitação de 14 

prorrogação dos prazos de defesa de qualificação de doutorado, defesa de dissertação e 15 

defesa de tese; 5) Homologação do resultado da seleção do mestrado e doutorado 2017; 6) 16 

Solicitação de aproveitamento dos 3 candidatos aprovados no doutorado (Professor Bernardo); 17 

7) Análise e aprovação das alterações do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 18 

Geografia/UFSM; 8) Análise e aprovação da Norma 02/2016 que trata sobre a concessão e 19 

manutenção de bolsas; 9) Análise do parecer referente ao Relatório de pós-doutorado de João 20 

Batista Pereira Cabral; 10) Assuntos gerais. Dando início a reunião foi aprovada a ata número 21 

noventa e nove. No segundo ponto de pauta, foi analisada e aprovada as solicitações de 22 

computo de créditos de: Roberta Araujo Madruga (dois créditos: publicação de trabalho 23 

completo em anais de evento), Vinícius Duarte Guareschi (quatro créditos: publicação de 24 

artigos completos em revistas), Jaciele Carine Sell (quatro créditos: Publicação de artigo 25 

completo em revista; dois créditos: publicação de trabalho completo em anais de evento). No 26 

terceiro ponto de pauta foi aprovado a solicitação de aproveitamento de teste de suficiência de: 27 

Antônio Valmor de Campos (espanhol e inglês); Ivani Belenice Dallanôra (espanhol); Francisco 28 

Monte Alverne de Sales Sampaio (espanhol). No quarto ponto de pauta foram aprovadas as 29 

prorrogações de prazo de defesa de: Diego de Almeida Prado (defesa de qualificação de 30 

doutorado até agosto de 2017); Deise Caroline Trindade Lorensi, Edipo Djavan dos Reis 31 

Göergen, Angéli Aline Behling, Denise Cristina Borges, Ila de Andrade Bicca, Eduardo Marques 32 

Silveira, Flávia Rubiane Durgante, Rothieri Serres Luiz e José Nilton Silva Vargas (defesa de 33 

dissertação até agosto de 2017); Cristina Otsuschi, Roberta Araujo Madruga e Vinicius Duarte 34 

Guareschi (defesa de tese até agosto de 2017). No quinto ponto de pauta foi homologado o 35 

resultado da seleção do mestrado e doutorado 2017. No sexto ponto de pauta, foi analisada e 36 

indeferida a solicitação do professor Bernardo Sayão Penna e Souza referente ao 37 

aproveitamento dos três candidatos aprovados na seleção de doutorado, visto que ele abriu 38 

apenas duas vagas no edital de seleção, desta forma não é possível abrir nova vaga para 39 

aproveitamento do candidato aprovado e que se encontra como suplente na seleção do 40 

doutorado 2017. No sétimo ponto de pauta foram analisadas e aprovadas as alterações no 41 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFSM. No oitavo ponto de Pauta 42 

foi analisada e aprovada a Norma 02/2016 que trata sobre a concessão e manutenção de 43 

bolsas aos discentes do PPGGEO/UFSM. No novo ponto de pauta foi analisado o parecer 44 

emitido pelo professor Roberto Cassol referente ao Relatório de pós-doutorado de João Batista 45 

Pereira Cabral, o qual foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a 46 

reunião, agradecendo a presença de todos. 47 


