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Aos vinte e três dias do mês de maio 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, Andréa 10 

Valli Nummer, Eliane Maria Foleto, Eduardo Schiavone Cardoso e o acadêmico Thales 11 

Silveira Souto. O Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos 12 

de pauta: 1) Aprovação da ata nº cento e dezoito, cento e dezenove e cento e vinte; 2) 13 

Solicitação de cômputo de créditos; 3) Solicitação de prorrogação de defesa; 4) 14 

Solicitação de coorientador; 5) Aprovação do plano de estudos dos ingressantes de dois 15 

mil e dezoito; 6) Contrato voluntário Profª Daiane Loreto de Vargas; 7) Prêmio CAPES 16 

de Tese; 08) Assuntos gerais. Dando início a reunião foram aprovadas as atas número 17 

cento e dezoito, cento e dezenove e cento e vinte. No segundo ponto de pauta, foi 18 

analisada e aprovada a solicitação de computo de créditos de: Ademir de Cássio 19 

Machado Peransoni (oito créditos de artigos publicados em evento); Diego de Almeida 20 

Prado (oito créditos de artigos publicado em revista); Ismael Luiz Hoppe (quatro créditos 21 

de artigo publicado em revista). No terceiro ponto de pauta foram aprovadas as 22 

solicitações de prorrogação de defesa de qualificação de tese de: Ademir de Cássio 23 

Machado Peransoni, Edimar Rodrigo Rossetto, Djulia Regina Ziemann e Débora da 24 

Silva Baratto e de qualificação de mestrado de: Janderlei Velasques Dal Osto, Bruno 25 

Casanova Vilaverde Gomes, Henrique Rudolfo Hettwer e Ronaldo Machado da 26 

Fontoura. Apesar da aprovação dos pedidos de prorrogação o colegiado alerta os 27 

alunos e orientadores, de que, a concessão de prazo para prorrogação de defesa de 28 

qualificação não altera o prazo final da defesa. Foram analisadas as solicitações de 29 

prorrogações de defesa final de tese além dos seis meses já concedidos dos discentes 30 

de doutorado Diego de Almeida Prado e Rodrigo Diniz Marques sendo indeferido pelo 31 

colegiado baseado no artigo cinquenta e dois parágrafo quarto do Regulamento do 32 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, que define o prazo de seis meses de 33 

prorrogação para os alunos de doutorado. Aprovou-se para o mês de dezembro as 34 

solicitações de prorrogação de defesa de dissertação André Ademir Weber, Gustavo 35 

Pauli Herrmann, Ana Justina Ziegler e Santhiélly Laksmi Silva Gomes. No quarto ponto 36 

de pauta foram aprovadas as seguintes solicitações de coorientadores: Professor Doutor 37 

César de David coorientador do discente Humberto Arleo Petrarca; Professor Doutor 38 

Marcel Achkar coorientador da discente Feline Schön. No quinto ponto de pauta foram 39 

aprovados os planos de estudos dos discentes ingressantes em dois mil e dezoito com 40 

exceção de Ana Paula Corrêa que não elaborou o mesmo. Foi analisada a solicitação 41 

de renovação do contrato voluntário da Pós-doutoranda Daiane Loreto de Vargas, que 42 

vence em maio do corrente ano, devido ao encerramento do período do pós 43 

doutoramento o mesmo não será renovado. Foi dado ciência, pelo coordenador, da 44 

edição dois mil e dezoito do prêmio CAPES de tese conforme edital número dezesseis, 45 

onde definiu-se que será solicitado ao orientador a indicação da tese a concorrer ao 46 

prêmio e será criada uma comissão para avaliação das teses indicadas. Nada mais 47 

havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 48 


