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Aos onze dias do mês de julho 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 8 

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

Geografia, estando presentes os professores, Romário Trentin Coordenador, Benhur 10 

Pinós da Costa, André Weissheimmer de Borba os acadêmicos Guilherme Cardoso da 11 

Silva e Gustavo Herrmann. O Coordenador do Programa deu início à reunião com 12 

seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata cento e oito; 2) Solicitação de cômputo 13 

de créditos; 3) Solicitação de aproveitamento de disciplina e teste de suficiência; 4) 14 

Solicitação de prorrogação de defesa; 5) Homologação plano de estudos; 6) Assuntos 15 

gerais. Dando início a reunião foi aprovada a ata número cento e oito. Analisadas e 16 

homologadas as solicitações de computo de créditos aprovados por “ad referendum” de: 17 

Rhael David Lara Partida (quatro créditos de artigos publicados em evento nacional); 18 

Maria Jose de la Concepcion Entrena Pineda (quatro créditos de artigo publicados em 19 

evento nacional); Deise Caroline Trindade Lorensi (quatro créditos de capitulo de livro). 20 

Analisadas e aprovadas as solicitações de computo de créditos de: Franciele da Silva 21 

(quatro créditos de capítulo de livro); Leonardo Pinto dos Santos (quatro créditos de 22 

capítulo de livro); Anna Christine Ferreira Kist (dois créditos de artigo em evento 23 

nacional, dois créditos de evento internacional e quatro créditos de capítulo de livro), 24 

referente aos créditos do capítulo de livro, o colegiado solicitou que a aluna encaminhe 25 

os comprovantes de que o livro possua ISBN e Conselho editorial. No terceiro ponto de 26 

pauta aprovou-se a solicitação de aproveitamento de disciplina da discente: Ana Justina 27 

da Fonseca Ziegler (Tópicos especiais I: Gênero e sexualidades na análise geográfica). 28 

Aprovadas as solicitações de aproveitamento da suficiência em língua estrangeira dos 29 

discentes: Leonardo Pinto dos Santos (Inglês); Janete Webler Cancelier (Inglês) 30 

Claudionei Lucimar Gengnagel (Inglês e Espanhol). No quarto ponto de pauta, foram 31 

analisadas e aprovadas as novas prorrogações de seis meses dos discentes do 32 

mestrado: Rothieri Serres Luiz; Jose Nilton Silva Vargas; Flávia Rubiane Durgante. 33 

Foram analisadas e aprovadas as novas prorrogações de seis meses dos discentes do 34 

doutorado: Vinícius Duarte Guareschi; Luciane Rodrigues de Bitencourt. No quinto ponto 35 

de pauta, foram aprovados os planos de estudo dos discentes ingressantes no 36 

PPGGEO no ano de 2017. Nos assuntos gerais, foi apresentada a nova solicitação de 37 

credenciamento docente de Suzane Bevilacqua Marcuzzo junto ao PPGGEO, pauta 38 

discutida na reunião anterior e deliberada para discussão em reunião docente. Também 39 

foi informada a prorrogação “pro tempore” de 30 dias do colegiado e comissão de bolsas 40 

e apresentado o parecer final e conclusivo da Pró-reitora da Pós-Graduação referente 41 

ao processo número 23081.021176/2017-02. Nada mais havendo a tratar, o 42 

Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 43 


