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Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às oitos horas e trinta 6 

minutos reuniu-se na sala número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do 7 

Centro de Ciências Naturais e Exatas, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em 8 

Geografia, estando presentes os professores, Romário Trentin, Coordenador, Andréa 9 

Valli Nummer, Eliane Maria Foleto, e a acadêmica Ana Clarice Soares Hanauer. O 10 

Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) 11 

Aprovação da ata número cento e vinte e dois; 2) Solicitação de prorrogação de defesa 12 

3) Solicitação de coorientador; 4) Solicitação de passagem direta para o doutorado 5) 13 

Assuntos gerais. Dando início a reunião foi solicitado pelo coordenador o acréscimo na 14 

pauta da solicitação de aproveitamento de disciplina, cômputo de créditos e teste de 15 

suficiência da discente Taiane Flores do Nascimento. Foi aprovada a ata número cento 16 

vinte e dois. No segundo ponto de pauta, foi analisada a solicitação de prorrogação de 17 

defesa de tese, além dos seis meses já concedidos dos discentes Tiele Lopes Cabral, 18 

Diego de Almeida Prado e Rodrigo Diniz Marques para novembro, os mesmos não são 19 

bolsistas sendo aprovada a prorrogação em caráter excepcional. Também aprovada a 20 

solicitação de prorrogação de defesa de dissertação de Leonardo Moreira Aguiar devido 21 

a problemas de saúde, por seis meses. Aprovada a solicitação de aproveitamento das 22 

disciplinas geografia e cotidiano; Espaço urbano regional teorias e reflexões; Tópicos 23 

especiais em geografia; Tópicos de fenomenologia e hermenêutica e Geografia gênese 24 

transformação e perspectiva, também aprovado o aproveitamento do teste de suficiência 25 

em espanhol e o cômputo de créditos referente a publicação de artigo em revista (quatro 26 

créditos) da discente de doutorado Taiane Flôres do Nascimento. Foi analisado e 27 

aprovado o encaminhamento de passagem direta para o doutorado do discente Mauricio 28 

Rizzatti. Referente a participação no seminário estratégico do PPGGEO foi definido que 29 

o discente para ter direito a recurso financeiro deverá ter participado do Seminário. 30 

Solicitou-se a representante discente a indicação do aluno que irá representar o 31 

Programa na AMPEGE. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, 32 

agradecendo a presença de todos. 33 


