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Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniu-se 7 

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, Benhur Pinós 10 

da Costa os acadêmicos Guilherme Cardoso da Silva e Gustavo Herrmann o Professor André 11 

Weissheimmer de Borba não compareceu e não justificou ausência. O Coordenador do 12 

Programa deu início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata cento e 13 

cinco; 2) Solicitação de cômputo de créditos 3) Solicitação de aproveitamento de disciplina e 14 

teste de suficiência; 4) Solicitação de coorientador; 5) Solicitação de prorrogação de defesa de 15 

qualificação; 6) Solicitação de troca de orientador; 7) Curso professores estrangeiros; 8) Análise 16 

do relatório final de pós-doutorado do Prof. Sandro de Cristo; 9) Solicitação de estágio pós-17 

doutoral; 10) Homologação do resultado da seleção para bolsa pós-doutorado(PNPD); 11) 18 

Homologação dos pedidos de prorrogação aprovados “ad referendum”, 12) Assuntos gerais. 19 

Dando início a reunião foi aprovada a ata número cento e cinco. Analisadas e aprovadas as 20 

solicitações de computo de créditos de: Édipo Djavan dos Reis Goergen (quatro créditos de 21 

artigo publicado em evento), Guilherme Cardoso da Silva (oito créditos de artigos publicados 22 

em evento), Valdir Skrzypczak (oito créditos de artigos publicados em revista), Tiéle Lopes 23 

Cabral (seis créditos de artigos publicados em evento). Franciele da Silva (dois créditos de 24 

artigo publicado em evento). No terceiro ponto de pauta aprovou-se a solicitação de 25 

aproveitamento de disciplina dos dicentes: Cristiomar Golo (Teritórios rurais: dinâmicas e 26 

conflitos e Geografia e cotidiano); Marcia Elena de Mello Cardias (Cartografia temática, 27 

analógica e Escorregamento e voçorocas: análise e formas de contenção); Thales Silveira 28 

Souto (Desenvolvimento rural sustentável e Epistemologia da ciência geográfica); Franciele da 29 

Silva (Geotecnologias aplicadas à análise ambiental) e Helena Maria Beling (Desenvolvimento 30 

rural sustentável e territórios rurais: dinâmicas e conflitos). Aprovadas as solicitações de 31 

aproveitamento da suficiência em língua estrangeira dos discentes: Thales Silveira Souto 32 

(inglês e espanhol); Marcia Elena de Mello Cardias (espanhol); Mauricio Rizzati (espanhol); 33 

Franciele da Silva (espanhol); Tuane Telles Rodrigues (Inglês); Jacson Dreyer Schumacher 34 

(espanhol); Helena Maria Beling (espanhol). Aprovada a solicitação de coorientadora da 35 

discente Greice Kelly Perske da Silva sendo a professora Suzane Bevilacqua Marcuzzo. 36 

Aprovada a solicitação de prorrogação de prazo de defesa de qualificação de doutorado de 37 

Franciele da Silva e homologada a solicitação de prorrogação de defesa de dissertação de 38 

Nelson Cicconet, aprovada por “ad referendum”. Aprovada a solicitação de troca de orientadora 39 

da doutoranda Mirele Milani da Silva antes sob orientação da Professora Ana Domingues 40 

passando para professora Meri lourdes Bezzi. Foi aprovado para dois mil e dezoito a vinda do 41 

professor Gonzalo Julián Yurkievich da Universidade da Argentina para ministrar curso ou 42 

disciplina no PPGGEO e aprovada a vinda do professor Francisco Costa da UMinho/Portugal 43 

para ministrar curso e participar de bancas, neste semestre. Referente ao relatório de estágio 44 

pós-doutoral do Professor Sandro de Cristo será encaminhado a Professora Eliane Maria Foleto 45 

para análise e parecer. Deferida a solicitação da Professora Daiane Loreto de Vargas para 46 

realização de estágio pós-doutoral. Homologado o resultado da seleção a bolsa do programa de 47 

pós-doutorado PNPD/CAPES realizado conforme edital número dois de dois mil e dezessete 48 

sendo aprovada a Professora Daiane Loreto de Vargas. Nada mais havendo a tratar, o 49 

Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 50 


