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Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, Luis Eduardo de Souza Robaina, Rivaldo Mauro de 11 

Faria e os acadêmicos Jacson Dreyer Schumacher, Thales Silveira Souto e Mirieli da 12 

Silva Fontoura. O Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos 13 

de pauta: 1) Aprovação da ata cento e treze e cento e quatorze; 2) Solicitação de 14 

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

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

docência do segundo semestre; 6) Homologação do processo seletivo; 7) Assuntos 17 

gerais. Dando início a reunião foi aprovada a ata número cento e treze e cento e 18 

quatorze. Analisadas e aprovadas as solicitações de computo de créditos de: Claudionei 19 

Lucimar Genggnagel (quatro créditos referente a artigo publicado em revista, dois 20 

créditos de artigo publicado em evento nacional e dois créditos em evento internacional); 21 

Douglas Stefanello Facco (quatro créditos de artigo publicado em revista),Illa de 22 

Andrade Bicca (quatro créditos de publicação em evento), Igor da Silva Knierin (quatro 23 

créditos de publicação em evento), Luiz Paulo Martins e Souza (quatro créditos de 24 

publicação em revista e quatro créditos de publicação em evento), (Medianeira dos 25 

Santos Garcia (oito créditos de publicação em evento), Rodrigo Diniz Marques (quatro 26 

créditos de publicação em revista e quatro créditos de publicação em evento), Samara 27 

Simon Christmann (quatro créditos de publicação em evento internacional),Thaimon da 28 

Silva Socoloski (quatro créditos de publicação em evento), Zuleide Fruet (quatro créditos 29 

de publicação em capitulo de livro e quatro créditos de publicação em evento), 30 

homologado oito créditos de publicação em evento de Luciane Rodrigues de Bitencourt, 31 

aprovado “ad referendum”. Aprovou-se a solicitação de aproveitamento de disciplina dos 32 

discentes: Felipe Leindecker Monteblanco (Estudo temático: ruralidades); Rodrigo 33 

Corrêa Pontes (Climatologia aplicada :bioclimatologia e as atividades humanas em 34 

ambientes urbanos, rurais e naturais e a disciplina Geomorfologia e percepção 35 

ambiental: a percepção do relevo terrestre como um elemento da paisagem). Thales 36 

Silveira Souto (Espaço agrário e desenvolvimento rural), Elisângela Lopes da Silva 37 

(Geopatrimônio e geoconservação A e Epistemologia da ciência geográfica A), Ana 38 

Clarice Soares Hanauer (O trabalho, sua centralidade e sua nova morfologia) e 39 

Claudionei Lucimar Gengnagel (Políticas educacionais, Processos educativos e 40 

linguagem e Teorias da educação). Aprovadas as solicitações de aproveitamento da 41 

suficiência em língua estrangeira dos discentes: Cibele Stefano Saldanha (espanhol), 42 

Felipe Leindecker Monteblanco (espanhol), Zuleide Fruet (espanhol). No quarto ponto 43 

de pauta foram analisadas e aprovadas as solicitações de prorrogação de defesa de 44 

tese, por seis meses a partir de fevereiro de: Daniel Junges Menezes, Lisane Regina 45 

Vidal Conceição, Rodrigo Diniz Marques e Simone Marafiga Degrandi, também por seis 46 

meses defesa de dissertação de: Ana Justina da Fonseca Ziegler, André Ademir Weber,  47 

Débora Lamberty, Gustavo Herrmann, Luiz Paulo Martins e Souza, Maiquel Ivan 48 

Rossato, Samara Simon Christmann, Santhiély Laksmi Silva Gomes e Thaimon da Silva 49 



Socoloski e defesa de qualificações de Francisco Monte Alverne de Sales Sampaio, 50 

Louise da Silva e Mateus Machado Santos.No quinto ponto de pauta foi aprovado os 51 

relatórios das atividades do estágio de docência dos discentes matriculados no segundo 52 

semestre de dois mil e dezessete No sexto ponto de pauta foi homologado o resultado 53 

da seleção do mestrado e doutorado dois mil e dezoito. Nada mais havendo a tratar, o 54 

Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 55 


