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Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 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, Romário Trentin Coordenador, Andréa Valli Nummer, André 10 

Weissheimer de Borba, Benhur Pinós da Costa o acadêmico Guilherme Cardoso da Silva e 11 

Gustavo Hermann. O Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos de 12 

pauta: 1) Aprovação das atas cento e dois, cento e três e cento e quatro; 2) Análise dos planos 13 

de atividades para estágio de docência; 3) Solicitação de cômputo de créditos 3) Homologação 14 

dos pedidos de prorrogação aprovados “ad referendum” 5) Análise das solicitações de 15 

participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão(contrato voluntário); 6) Distribuição 16 

de recursos PROAP 7) Análise da situação de discentes em débito com a secretaria 17 

(orientandos Prof Benhur); 8) Assuntos gerais. Dando início a reunião foram aprovada as atas 18 

número cento e dois, cento e três e cento e quatro. Aprovados os planos de atividade para 19 

estágio de docência orientada dos discentes matriculados no primeiro semestre de dois mil e 20 

dezessete e a solicitação de mobilidade acadêmica da discente de doutorado da Universidade 21 

do Rio Grande do Sul Greice Vieira Silveira. Analisadas e aprovadas as solicitações de 22 

computo de créditos de: Rafael Bilhan de Freitas (quatro créditos publicação em revista), Hilário 23 

José Menezes (quatro créditos publicação em evento), Natália Lampert Batista (quatro créditos 24 

publicação em revista), homologadas as solicitações de computo de créditos aprovados “ad 25 

referendun”, para abertura de processo de defesa de: Angelita Tomazetti Scalamato (quatro 26 

créditos publicação em evento) e Tassia Farencena Pereira (quatro créditos publicação em 27 

evento). Homologadas as solicitações de prorrogação de prazo de defesa de dissertação e 28 

tese, aprovadas por ”ad referendum” respectivamente, de Rafael Bilhan Freitas, Luis Felipe da 29 

Silva e Luciane Rodrigues de Bitencourt. Aprovada a solicitação dos professores Luis Fernando 30 

Pesce e Ana Estela Domingues para participação em atividades de ensino, pesquisa e 31 

extensão da UFSM como docente de outra instituição de ensino superior-IES de acordo com a 32 

resolução 024/08. Homologada a distribuição dos recursos do PROAP conforme tabela em 33 

anexo. A solicitação de prorrogação de prazo para defesa de qualificação da discente de 34 

doutorado Jaqueline Lessa Maciel foi aprovada para segunda quinzena de junho do corrente 35 

ano. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença 36 

de todos. 37 


