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

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

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

Graduação em Geografia, estando presentes os professores, Romário Trentin 10 

Coordenador, Eduardo Schiavone Cardoso, Eliane Maria Foleto e a acadêmica Mirieli da 11 

Silva Fontoura, não compareceu e justificou ausência os acadêmicos Jacson Dreyer 12 

Schumacher e Ana Clarice Soares Hanauer. O Coordenador do Programa deu início à 13 

reunião com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata cento e nove; 2) 14 

Solicitação de cômputo de créditos; 3) Solicitação de aproveitamento de disciplina e 15 

teste de suficiência; 4) Solicitação de prorrogação de defesa; 5) Análise dos relatórios 16 

do estágio de docência 1º semestre; 6) Análise dos planos de estágio de docência 2º 17 

semestre; 7) solicitação de troca de orientador; 8) Vagas para reconhecimento de 18 

diploma estrangeiro; 9) edital seleção 2018; 10) Assuntos gerais. Dando início a reunião 19 

foi aprovada a ata número cento e oito. Analisadas e aprovadas as solicitações de 20 

computo de créditos de: Angelita Zimmermann (oito créditos referente a capitulo de livro 21 

e dois créditos de artigo publicado em evento); Kelly Perlin Cassol (quatro créditos de 22 

publicação em revista quatro créditos de artigo em evento): Bruno Zucuni Prina (oito 23 

créditos de publicação em revista); Marilse Beatriz Losekann (oito créditos referente a 24 

publicação de capítulo de livro). No terceiro ponto de pauta aprovou-se a solicitação de 25 

aproveitamento de disciplina dos discentes: Arthur Breno Sturmer (Sociedade, natureza 26 

e desenvolvimento: experiência brasileira e Sociedade, natureza e desenvolvimento: 27 

Fundamentos); Jonatas Giovani Silva Aimon (Drenagem e hidrologia urbana e 28 

Epistemologia da ciência geográfica); Paula Mirela Almeida Guadagnin (Epistemologia 29 

da ciência geográfica e Geotecnologias aplicadas a análise ambiental). Aprovadas as 30 

solicitações de aproveitamento da suficiência em língua estrangeira dos discentes: 31 

Jonatas Giovani Silva Aimon (Inglês) e Paula Mirela Almeida Guadagnin (Inglês). No 32 

quarto ponto de pauta, foram analisadas e aprovadas as solicitações de prorrogação de 33 

defesa de qualificação de doutorado, para novembro, de Francisco Monte Alverne e 34 

Sales e Frank Pereira; defesa de tese de Tiele Lopes Cabral para agosto de dois mil e 35 

dezoito, também homologada a solicitação de prorrogação de defesa de dissertação de 36 

Illa de Andrade Bicca aprovada por “ad referendum”. No quinto ponto de pauta, foram 37 

aprovados os relatórios das atividades do estágio de docência realizado no primeiro 38 

semestre de dois mil e dezessete, também aprovados os planos de atividades para 39 

estágio de docência dos discentes matriculados no segundo semestre de dois mil e 40 

dezessete. Aprovado a solicitação de troca de orientador do discente Cristiomar Golo 41 

passando do professor Benhur Pinós da Costa para o Professor Cesar de David. 42 

Referente a consulta da PRPGP quanto a disponibilidade de vagas para 43 

reconhecimento de diplomas expedido por instituição estrangeira definiu-se por ofertar 44 

uma vaga. Após a leitura e discussão da minuta do edital de seleção para o ingresso de 45 

discentes nos cursos de mestrado e doutorado do PPGGEO para dois mil e dezoito, o 46 

mesmo foi aprovado. Nos assuntos gerais, foi elaborado o calendário das reuniões do 47 

colegiado para o segundo semestre de dois mil e dezessete. Nada mais havendo a 48 

tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 49 


