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Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta 7 

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

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

estando presentes os professores, Romário Trentin Coordenador, Benhur Pinós da Costa, 10 

André Weissheimmer de Borba os acadêmicos Guilherme Cardoso da Silva e Gustavo 11 

Herrmann. O Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) 12 

Aprovação da ata cento e seis; 2) Solicitação de cômputo de créditos 3) Solicitação de 13 

aproveitamento de disciplina e teste de suficiência; 4) Solicitação de coorientador; 5) Solicitação 14 

de prorrogação de defesa; 7) Análise do parecer final de pós-doutorado do Prof. Sandro de 15 

Cristo; 8) Solicitação de contrato voluntário da Pós-Doc Daiane de Vargas; 9) Análise de ofertas 16 

de disciplina concentrada; 10) Bolsa Ademir (encaminhamento comissão de bolsa), 11) 17 

Assuntos gerais. Dando início a reunião foi aprovada a ata número cento e seis. Analisadas e 18 

aprovadas as solicitações de computo de créditos de: Juliana Cristina Franz (quatro créditos de 19 

artigo publicado em revista e quatro créditos de artigo em evento), Jaqueline Lessa Maciel (dois 20 

créditos de artigo em evento), Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad (oito créditos 21 

publicação em capitulo de livro), Leonardo Pinto dos Santos (quatro créditos de publicação em 22 

evento) indeferida sua solicitação de computo de créditos em revista devido a mesma possuir 23 

qualis inferior ao exigido pelo regulamento, Felipe Leindecker Monteblanco indeferida sua 24 

solicitação de computo de créditos em revista devido a mesma ter sido publicada antes da 25 

matricula no doutorado. No terceiro ponto de pauta aprovou-se a solicitação de aproveitamento 26 

de disciplina dos dicentes: Jakeliene Baratto (Climatologia aplicada: bioclimatologia e as 27 

atividades humanas em ambientes urbanos, rurais e naturais e Geoestatística aplicada à 28 

análise de variáveis ambientais); Greice Kelly Perske da Silva (Desenvolvimento rural 29 

sustentável e Educação ambiental e sustentabilidade); Daniélli Flores Dias (Processos de 30 

dinâmicas superficiais e riscos ambientais associados e Erosão e movimentos de massa na 31 

evolução e vertentes); Miriele da Silva Fontoura (Epistemologia da ciência geográfica e 32 

Produção do espaço e dinâmica regional) e Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourah 33 

(Epistemologia da ciência geográfica e Desenvolvimento rural sustentável ), Diana Maria Peña 34 

García(Geografia da agricultura brasileira e Seminários de agricultura familiar), Leonardo Pinto 35 

dos Santos (A alfabetização cartográfica como um processo de (re)leitura do espaço geográfico 36 

e O ensino da geografia escolar e a formação dos seus professores) Felipe Leindecker 37 

Monteblanco (A modernização da agricultura e a relação cidade-campo e Espaço social e 38 

condição territorial e Territórios rurais: dinâmicas e conflitos). Aprovadas as solicitações de 39 

aproveitamento da suficiência em língua estrangeira dos discentes: Jaqueline Lessa Maciel 40 

(inglês e espanhol); Jaqueline Baratto (espanhol); Guilherme Cardoso da Silva (Inglês); Daniélli 41 

Flores Dias (Inglês); Mirieli da Silva Fontoura (Espanhol). Aprovadas as solicitações de 42 

coorientador dos discentes: Jakeline Baratto sendo o professor Emerson Galvani, Maurício 43 

Rizzati a professora Elsbeth Léia Spode Becker e Tuane Teles Rodrigues Professor Wilson 44 

Miranda. Aprovada a solicitação de prorrogação de prazo de defesa de qualificação de 45 

doutorado de Anna Christine Ferreira Kist, André Pinho Peter, Dilson Nicoloso Cechin, 46 

Elizandra Voigt, Francisco Monte Alverne de Sales Sampaio, Guilherme Cardoso da Silva, 47 

Indiara Bruna Costa Moura Moraes, Joceli Augusto Gross, Joel Albino Rabaiolli, Kelly Perlin 48 

Cassol, Leonardo Pinto dos Santos, Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad, 49 

Leonardo Moreira Aguiar, Medianeira dos Santos, Garcia e Paula Mirela Almeida Guadagnin; 50 

de mestrado de Santhiély Láksmi Silva Gomes, Douglas Stefanello Facco,  Leonardo Moreira 51 

Aguiar. Analisado o parecer emitido pela Professora Eliane Maria Foleto referente ao relatório 52 

de estágio pós-doutoral do Professor Sandro de Cristo o qual foi aprovado. Deferida a 53 



solicitação da Professora Daiane Loreto de Vargas para participação em atividades de ensino, 54 

pesquisa e extensão da UFSM como docente de outra instituição de ensino superior-IES de 55 

acordo com a resolução 024/08. Foi aprovada para o segundo semestre do corrente ano as 56 

disciplinas concentradas ministradas pela Professora Daiane Loretto de Vargas e Nécio Turra. 57 

Foi encaminhado pela comissão de bolsas a recomendação de cancelamento da bolsa de 58 

Ademir de Cássio Machado Peransoni, TAE da UNIPAMPA, pelo fato de não estar de acordo 59 

com a portaria setenta e seis de dois mil e dez, sendo que foi solicitado a procuradoria jurídica 60 

emitir parecer. Nos assuntos gerais foi apresentada a demanda dos alunos que foram 61 

discutidas no seminário estratégico. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a 62 

reunião, agradecendo a presença de todos. 63 
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