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Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às onze 7 

horas, 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, Andréa 10 

Valli Nummer, Eduardo Schiavone Cardoso, Eliane Maria Foleto e os acadêmicos 11 

Thales Silveira Souto e Mirieli da Silva Fontoura, justificaram ausência os discentes 12 

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

reunião com a seguinte pauta: 1) Recurso edital de seleção 2) Assuntos gerais. Dando 14 

início a reunião foi analisada a solicitação de recurso do candidato Matheus Eduardo 15 

Souza Teixeira, que pediu reconsideração da não homologação de sua inscrição ao 16 

mestrado no processo seletivo para dois mil e dezoito, devido a postagem fora do prazo 17 

da documentação. Por unanimidade os membros do colegiado indeferiram a solicitação 18 

do candidato por estar em desacordo com o item 65.2.5 do edital nº027/2017 de 29 de 19 

setembro de 2017, que previa o prazo de dois a vinte e três de outubro para postagem 20 

da documentação. Nos assuntos gerais tratou-se sobre informes obtidos junto a 21 

PRPGP, referente ao edital PDSE que deve ser divulgado pela CAPES até final de 22 

novembro com saída dos selecionados para o exterior previstas para o mês de agosto 23 

de dois mil e dezoito, com exigência do teste de proficiência em língua do país de 24 

destino, definiu-se ainda de dividir a cota do PPGGEo em três bolsas de quatro meses 25 

para atender ao maior número de candidatos possível. Nada mais havendo a tratar, o 26 

Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 27 


