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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas 7 

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

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

estando presentes os professores, Romário Trentin Coordenador, Eliane Maria Foleto, 10 

Eduardo Schiavone Cardoso e os acadêmicos Ana Clarice Soares Hanauer e Mirieli da 11 

Silva Fontoura. O Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos 12 

de pauta: 1) Aprovação da ata cento e quinze; 2) Solicitação de cômputo de créditos; 3) 13 

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

prorrogação de defesa; 5) Homologação da solicitação de pós-doutorado de Felipe 15 

Correa Santos; 6) Solicitação de apoio para organização de evento: Jornada do 16 

trabalho; 7) Assuntos gerais. Dando início a reunião foi aprovada a ata número cento e 17 

quinze. Analisada e aprovada a solicitação de computo de créditos de: Djulia Regina 18 

Ziemann (doze créditos referente a artigo publicado em revista) e Gustavo Herrmann 19 

(dois créditos) publicação em revista com qualis em Geografia B4 a C. Homologados os 20 

cômputos de créditos aprovados “ad referendum” de: Eduardo André Kaiser (quatro 21 

créditos de artigo publicado em revista), Ivete Rodrigues (quatro créditos de publicação 22 

em evento), Ivanio Folmer (quatro créditos de publicação em revista), Ivani Belenice 23 

Dallanôra (quatro créditos de publicação em revista), Paloma Tavares Saccol (oito 24 

créditos publicação em capítulo de livro e artigo em evento) Zuleika Maria da Silva Ries 25 

(dois créditos de publicação em evento internacional). Aprovou-se a solicitação de 26 

aproveitamento de disciplina dos discentes: Djulia Regina Ziemann (Geopatrimônio e 27 

geoconservação; Epistemologia da Ciência Geográfica; Tópicos especiais em geografia 28 

C; Educação ambiental e sustentabilidade). Aprovada a solicitação de aproveitamento 29 

da suficiência em língua espanhol e inglês da discente Djulia Regina Ziemann. No 30 

quarto ponto de pauta foram homologadas as solicitações de prorrogação de defesa de 31 

tese aprovados por “ad referendum”, por seis meses a partir de fevereiro de André Pinho 32 

Peter, Diego de Almeida Prado e Alecsandra Santos da Cunha também por seis meses 33 

defesa de dissertação de: Cleiton Luis Froelich, Ivani Belenice Dallanôra, Paloma 34 

Tavares Saccol, Leonardo Moreira Aguiar e Zuleika Maria da Silva; prorrogada a defesa 35 

de qualificação de doutorado de Arthur Breno para junho. Homologado a solicitação de 36 

estágio pós-doutoral de Felipe Correa Santos, segundo colocado na seleção para 37 

bolsista PNPD, que assumirá a bolsa devido afastamento da atual bolsista que se 38 

encontra impedida pela capes de ter bolsa. Aprovado apoio a organização Jornada do 39 

trabalho que ocorrerá na Universidade Federal da Fronteira Sul em Chapecó. Nos 40 

assuntos gerais foi aprovado a criação das disciplinas EDD para o doutorado. Em 41 

função das discussões definidas no último seminário estratégico, o colegiado 42 

definiu que artigos publicados em revistas com Qualis em geografia B4 a C serão 43 

aceitos como créditos complementares correspondendo à dois créditos, tendo em 44 

vista a equiparação com um trabalho publicado em anais de evento. Quanto a 45 

distinção de créditos para co-autores o colegiado entende que existe a 46 

necessidade de maior discussão e a necessidade de uma consulta a todo corpo 47 

docente e discente do PPGGEO. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador 48 

encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 49 


