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Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às onze horas, reuniu-7 

se na sala número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do Centro de Ciências 8 

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

presentes os professores, Romário Trentin Coordenador, Andréa Valli Nummer, André 10 

Weissheimer de Borba, Benhur Pinós da Costa os acadêmicos Guilherme Cardoso da Silva e 11 

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

seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata número cem; 2) Solicitação de prorrogação dos 13 

prazos de defesa de dissertação; 3) Qualis dos artigos publicados em revistas; 4) Análise dos 14 

relatórios das atividades do estágio de docência orientada; 5) Assuntos gerais. Dando início a 15 

reunião foi aprovada a ata número cem. No segundo ponto de pauta, foi analisada e aprovada, 16 

para agosto de dois mil e dezessete, as solicitações de prorrogação de prazo de defesa de 17 

dissertação de: Patrícia Ziani, Maria Jose de La Concepcion Entrena Pineda e Rhael David Lara 18 

Partida. No terceiro ponto de pauta definiu-se que para fins de créditos dos artigos publicados 19 

em periódicos, no sentido de prevenir prejuízos relacionados a eventuais quedas na avaliação 20 

de periódicos, poderão ser considerados tanto o último Qualis atribuído pela CAPES quanto o 21 

Qualis referente ao ano de publicação do artigo, prevalecendo o ano em que o periódico tenha 22 

sido melhor avaliado. No quarto ponto de pauta foram aprovados os relatórios das docências 23 

orientadas dos discentes matriculados no segundo semestre de dois mil e dezesseis. Nada 24 

mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 25 
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