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Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 7 

minutos 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, Andrea 10 

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

Clarice Soares Hanauer e Mirieli da Silva Fontoura. O Coordenador do Programa deu 12 

início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata nº 117; 2) 13 

Solicitação de cômputo de créditos; 3) Solicitação de aproveitamento de disciplina e 14 

teste de suficiência; 4) Solicitação de prorrogação de defesa; 5) Solicitação de 15 

coorientador; 6) Aprovação plano de estudos ingressantes 2018; 7) Solicitação contrato 16 

voluntário Prof. Roberto Cassol; 8) Homologação do resultado da seleção Pós-17 

Doc/PNPD; 9) Demanda discente; 10) Assuntos gerais. Dando início a reunião foi lida e 18 

aprovada a ata número cento e dezessete. No segundo ponto de pauta, foi analisada e 19 

aprovada a solicitação de computo de créditos de: Ana Justina da Fonseca Ziegler 20 

(quatro créditos de publicação em evento); Lisane Regina Vidal Conceição (quatro 21 

créditos de artigo publicado em revista e quatro créditos de publicação em evento); 22 

Amanda Comassetto Iensse (quatro créditos de publicação em evento); Santhiely 23 

Laksmi Silva Gomes (quatro créditos de publicação em evento); Maurício Rizzatti 24 

(quatro créditos de artigo publicado em revista e dois créditos de publicação em evento). 25 

Aprovou-se a solicitação de aproveitamento de disciplina dos discentes: Arthur Breno 26 

Sturmer (Estudos e impactos ambientais; Saúde ambiental; Fundamentos da Ecologia; 27 

Sistemas de Gestão Ambiental), as disciplinas (Questões ambientais do Sul do Brasil; 28 

Suscetibilidades e desenvolvimento) não foram aprovadas pois são disciplinas de 29 

especialização; Vinicius Silveira dos Santos (Tópicos em ciência do solo aplicados a 30 

geografia A; Processos de dinâmica superficial e riscos naturais associados; Erosão e 31 

movimentos de massa na evolução de vertentes; Tópicos especiais em geografia A; 32 

Geotecnologias aplicadas à análise ambiental); Elis Angela Botton (Sociedade Natureza 33 

e Desenvolvimento: Fundamentos; Sociedade Natureza e Desenvolvimento: Experiência 34 

Brasileira; Saúde Ambiental; Sistemas de Informações Geográficas; Planejamento e 35 

Gestão de Bacia Hidrográficas). Daniele Arndt Erthal (Variáveis Meteorológicas; Manejo 36 

Georreferenciado de Ambiente; Produtividade Vegetal; Estatística de Lineamento 37 

Experimentais; Fisiografia Vegetais e Ecossistemas; Dinâmicas de Experimentos e 38 

Desenvolvimento; Seminários I); Henrique Noguez da Cunha (Agrometeorologias por 39 

Satélite; Sensores Remoto III; Comportamento Espectral de Alvos; Estatísticas para 40 

Sensoriamento Remoto; Processamento de Imagens Aplicados à Estudos de Recursos 41 

Naturais; Processamento de Imagens Digitais para Sensoriamento Remoto; Princípios 42 

Físicos do Sensoriamento Remoto); Ivanio Folmer (Tópicos especiais em geografia A; 43 

Desenvolvimento rural sustentável A; Geografia do Cotidiano A; Movimentos Sociais e 44 

Educação; Seminário de Dissertação); Jakeline Baratto (Bioclimatologia). Aprovados as 45 

solicitações de aproveitamento da suficiência em língua dos seguintes alunos: Zuleika 46 

Maria da Silva Ries (espanhol); Roberta Brenner Ochulacki (Inglês), o teste de 47 

suficiência em espanhol data de 2011 e não consta no histórico do mestrado, desta 48 

forma, conforme Resolução N. 003/10 da UFSM, que estabelece normas para 49 



realização do Teste de Suficiência em Língua Estrangeira na UFSM e aproveitamento 50 

de testes de outras instituições, em seu artigo 7º parágrafo primeiro, a validade é de 5 51 

anos, desta forma, não foi aprovada a proficiência em espanhol; Vinicius Silveira dos 52 

Santos (espanhol); Elis Angela Botton (Inglês); Daniele Arndt Erthal (inglês); Henrique 53 

Noguez da Cunha (inglês). No quarto ponto de pauta foram homologadas as solicitações 54 

de prorrogação de defesa de qualificação de tese, por quatro meses a partir de junho de 55 

Valdir Skrzypczak, e da qualificação de mestrado, por um mês a partir de junho de 56 

Eloisa Penna da Rosa e André Ricardo Furlan. Também foi aprovado a defesa de 57 

qualificação de mestrado, mesmo estando matriculados na disciplina de Docência 58 

orientada dos discentes: Ricardo Stedile Neto e Mauricio Rizzatti. No quinto ponto de 59 

pauta foram aprovadas as seguintes solicitações de coorientadores: Professor Doutor 60 

César de David coorientador da discente Ana Margarida Piani Ferreira; Professor Doutor 61 

José Aquino Junior coorientador da discente Érica Natacha Batista Cabral; Professor 62 

Doutor Alessandro Carvalho Miola coorientador do discente Ricardo Vieira da Silva. O 63 

sexto ponto de pauta foi transferido para a próxima reunião, visto que, vários planos de 64 

estudos, ainda não foram encaminhados para à coordenação. No sétimo ponto de 65 

pauta, foi aprovada a solicitação de contrato voluntário do professor doutor Roberto 66 

Cassol. No oitavo ponto de pauta foi aprovado o resultado final do edital de seleção de 67 

bolsista PNPD onde foi aprovada em primeiro lugar Janete Webler Cancelier com nota 68 

9,7 e em segundo lugar Mara Alini Meier com nota 7,16. No nono ponto de pauta foram 69 

apresentadas as demandas discentes encaminhadas via e-mail pelo representante 70 

discente Thales Silveira Souto, que correspondem à: o computo de créditos em artigos 71 

para o plano de estudos e para a manutenção de bolsas deve considerar apenas 72 

primeiro autor; computar créditos de revistas com qualis B4 à valendo 2 créditos; Criar 73 

um seminário do PPGGEO com a organização dos alunos e apoio do Programa; 74 

Melhorar a distribuição de verbas do programa, intensificar as defesas por Skype para 75 

ter maior recursos para auxílio aos alunos; Maximizar o uso dos professores externos 76 

que participam de bancas para ministrar palestras e minicursos. Para o seminário 77 

estratégico organizar três momentos, um primeiro de apresentação dos dados do 78 

Programa, um segundo momento separado, alunos e professores, discutindo demandas 79 

de cada um e um terceiro momento juntos discutindo as demandas dos docentes e 80 

discentes. As demandas foram discutidas e algumas delas já são atendidas como 81 

recurso para alunos, maximizar a participação de professores em bancas, utilização de 82 

skipe para defesas. Algumas das demandas serão encaminhadas para o seminário 83 

estratégico para maiores discussões. Nos assuntos gerais a professora Eliane informou 84 

que o seu grupo de pesquisa esta organizando dois eventos um denominado Jornada 85 

Sul-brasileira de Geoparques para o dia vinte e oito de setembro do corrente ano e, 86 

outro denominado Jornada de Biogeografia para o período 22 à 26 de outubro do 87 

corrente ano, organizado em colaboração com a Associação Brasileira de Biogeografia 88 

e, como representante da linha solicitou apoio do Programa. O professor Eduardo 89 

informou que os professores Cesar de David e Carmen Rejane Flores Wizniewsky, 90 

foram convidados para comporem comissão científica da Jornada do Trabalho, e que o 91 

PPGGEO é parceiro na organização. Ainda nos assuntos gerais, foi apresentada a 92 

solicitação da Pós-doutoranda Daiane Loreto de Vargas de renovação do contrato 93 

voluntário que vence em maio do corrente ano, com a finalidade de ofertar uma 94 

disciplina para o segundo semestre de 2018. A solicitação de oferta de disciplina não foi 95 

aceita, visto que no segundo semestre já estará encerrado o prazo do pós-doutorado da 96 

referida aluna e, a discussão sobre a renovação do contrato voluntário será discutido em 97 

reunião futura. Ainda nos assuntos gerais, tratou-se de dois encaminhamentos do aluno 98 



de doutorado Rodrigo Corrêa Pontes. No primeiro ele solicita autorização para buscar 99 

recurso à pesquisa junto a uma instituição alemã. O colegiado entende que o aluno 100 

pode solicitar recursos de custeio e capital, mas não bolsa, visto que o mesmo é bolsista 101 

Capes Demanda Social e o regulamento desta impede o acúmulo de bolsas. O 102 

colegiado deve ser informado quanto aos recursos solicitados e a forma de utilização 103 

dos mesmos. Da mesma forma, solicita que o seu orientador, professor Mauro, seja 104 

incluído como um dos responsáveis pelo projeto, visto que uma das exigências 105 

especificadas pela agência de fomento é a filiação institucional.  No caso dos materiais 106 

permanente adquiridos no referido projeto, o professor orientador deve se 107 

responsabilizar pelos mesmos. Quanto ao segundo encaminhamento do aluno Rodrigo, 108 

refere-se à autorização de participação em dois projetos do Colégio Politécnico como 109 

professor voluntário, o colegiado despertou preocupação, pois na solicitação não 110 

informa a carga horária destinada aos projetos, mas entende que estas definições 111 

devem inicialmente ser analisadas pela Comissão de bolsas, desta forma, o referido 112 

encaminhamento será solicitado à comissão de bolsas. Nada mais havendo a tratar, o 113 

Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 114 


