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Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às oitos 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, Luís Eduardo de Souza Robaina, Eduardo Schiavone Cardoso e os 11 

acadêmicos Thales Silveira Souto e Ana Clarice Soares Hanauer. O Coordenador do 12 

Programa deu início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata 13 

número cento e vinte e um; 2) Solicitação de cômputo de créditos; 3) Solicitação de 14 

aproveitamento de disciplinas; 4) Solicitação de prorrogação de defesa 5) Solicitação de 15 

coorientador; 6) Indicação Prêmio CAPES de Tese; 7) Fórum de coordenadores 8) 16 

Indicação avaliador para revista ANPEGE 9) Assuntos gerais. Dando início a reunião foi 17 

aprovada a ata número cento vinte e um. No segundo ponto de pauta, foi aprovada a 18 

solicitação de computo de créditos referente as atividades complementares de Gustavo 19 

Herrmann sendo quatro créditos em capítulo de livro. No terceiro ponto de pauta foi 20 

analisada a solicitação de aproveitamento de disciplina da discente de doutorado Feline 21 

Schön sendo aprovada as disciplinas Dinámica del Paisaje y Sistemas Edáficos(quatro 22 

créditos); Generación y Análisis de Información Territorial Aplicada al SIG (quatro 23 

créditos) e HG 3 Placing Globalization (doze créditos). Foi aprovada a solicitação de 24 

prorrogação de defesa de qualificação de mestrado de Débora Soares para setembro, 25 

mesmo sem todos os créditos em disciplinas devido a reprovação. No quinto ponto de 26 

pauta foram aprovadas as seguintes solicitações de coorientadores: Professora Lúcia de 27 

Fátima Royes Nunes coorientadora do discente Mateus Machado Santos; Professor 28 

Fernando Pesce Guanaschelli coorientador do discente Marcio Estrela de Amorim. No 29 

sexto ponto de pauta foi apresentada a indicação do Professor Adriano Severo Figueiró 30 

referente a tese de sua orientada Jaciele Carine Sell para concorrer ao prêmio CAPES 31 

de tese conforme edital número dezesseis, também definiu-se a comissão de avaliação 32 

de tese sendo os professores Romário Trentin, Andréa Valli Nummer, Luiz Eduardo de 33 

Souza Robaina, Eduardo Schiavone Cardoso e os acadêmicos Thales Silveira Souto e 34 

Ana Clarice Soares Hanauer. No sétimo ponto de pauta discutiu-se a participação do 35 

coordenador no Fórum de coordenadores em João Pessoa que ocorrerá em julho, onde 36 

aprovou-se sua participação no evento e, desta forma o Seminário Estratégico do 37 

PPGEO foi transferido para o dia dezessete de agosto. No oitavo ponto de pauta ficou 38 

definido que a indicação dos avaliadores para a revista ANPEGE ficará a cargo de cada 39 

linha de pesquisa. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, 40 

agradecendo a presença de todos. 41 


