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Aos vinte e três dias do mês de outubro 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, Andréa Valli Nummer, Eduardo Schiavone Cardoso, Eliane Maria Foleto e 11 

o acadêmico Jacson Dreyer Schumacher. A acadêmica Mirieli da Silva Fontoura, 12 

justificou ausência. Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes 13 

pontos de pauta: 1) Aprovação da ata cento e dez; 2) Solicitação de cômputo de 14 

créditos; 3) Solicitação de aproveitamento de disciplina e teste de suficiência; 4) 15 

Solicitação de prorrogação defesa; 5) Oferta de disciplina concentrada; 6) Edital PDSE; 16 

7) Assuntos gerais. Dando início a reunião foi aprovada a ata número cento dez. 17 

Analisadas e aprovadas as solicitações de computo de créditos de: Vinicius Silveira dos 18 

Santos (seis créditos referente a artigo publicado em evento); Flávia Rubiane Durgante 19 

(dois créditos de artigo publicado em evento) e de André Pinho Peter, aprovado “ad 20 

referendum” (quatro créditos de publicação em evento). No terceiro ponto de pauta 21 

aprovou-se a solicitação de aproveitamento de disciplina dos discentes: Gisieli Kramer 22 

(Tópicos em ciência do solo aplicado a geografia e Uso racional dos recursos hídricos e 23 

desenvolvimento sustentável); Tassia Farencena Pereira (Espaço Urbano/regional e 24 

reflexões e Movimentos sociais e educação A) e de Frank Gonçalves Pereira, aprovados 25 

“ad referendum” (Conceitos geográficos e Percepção Ambiental: teorias e métodos). 26 

Aprovadas as solicitações de aproveitamento da suficiência em língua estrangeira dos 27 

discentes: Janete Teresinha Reis (inglês), Gisieli Kramer (inglês), Tassia Farencena 28 

Pereira (espanhol). Indeferida a solicitação de aproveitamento da suficiência em 29 

espanhol de Janete Teresinha Reis. No quarto ponto de pauta, foram analisadas e 30 

aprovadas as solicitações de prorrogação de defesa de qualificação, para novembro, de 31 

Kelly Perlin Cassol e de Maiquel Ivan Rossato. Aprovada a prorrogação de defesa de 32 

Tese de Roberta Araujo Madruga para novembro; também homologada a solicitação de 33 

prorrogação de defesa de qualificação de André Pinho Peter, aprovada “ad referendum”. 34 

Indeferida solicitação de prorrogação de defesa de dissertação de Maiquel Ivan 35 

Rossato. No quinto ponto de pauta foi aprovada a oferta da disciplina concentrada com 36 

o tema Agricultura familiar, políticas públicas contemporâneas e desenvolvimento rural a 37 

ser ministrada pela pós-doutoranda Daiane Loreto de Vargas, no primeiro semestre de 38 

dois mil e dezoito. Após a leitura e discussão da minuta do edital de seleção para a 39 

bolsa sanduiche, o mesmo foi aprovado. Nos assuntos gerais foi tratado sobre os temas 40 

a serem discutidos no seminário estratégico no dia dez de novembro e solicitado ao 41 

representante discente apresentar as demandas dos alunos. Nada mais havendo a 42 

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


