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Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 7 

reuniu-se na sala número um mil cento e trinta e dois, 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, Andréa Valli Nummer coordenadora substituta, Eliane Maria 10 

Foleto os acadêmicos Guilherme Cardoso da Silva, Kelly Perlin Cassol e Ana Justina da 11 

Fonseca Ziegler. A professora Meri Lourdes Bezzi justificou ausência A Coordenadora 12 

substituta do Programa deu início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da 13 

ata número cento e um; 2) Solicitação de troca de orientador 3) Solicitação de cômputo de 14 

crédito; 4) Homologação do edital para seleção de bolsa; 5) Assuntos gerais. Dando início a 15 

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

aprovada a solicitação de troca de orientador solicitada pelo discente de doutorado André Pinho 17 

Peter antes sob orientação da professora Meri Lourdes Bezzi passando para professora 18 

Carmen Rejane Flores Wizniewsky. Homologado a solicitação de cômputo de créditos (oito 19 

créditos em revista) da discente Marilucia Ben, aprovado por “ad referendun” devido a abertura 20 

de processo de defesa de tese. Homologado o edital número um de dois mil e dezessete para 21 

concessão de bolsas de doutorado e mestrado. Nos assuntos gerais a coordenadora substituta 22 

convocou os membros do colegiado para reunião no dia vinte e sete do corrente para avaliação 23 

dos recursos da seleção de mestrado e doutorado ingressantes em dois mil e dezessete. Nada 24 

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


