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Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às treze 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, Andréa Valli Nummer Coordenadora 9 

substituta, Eliane Maria Foleto, Eduardo Schiavone Cardoso e a acadêmica Ana Clarice 10 

Soares Hanauer. Não compareceu e não justificou ausência a discente Mirieli da Silva 11 

Fontoura. A Coordenadora substituta do Programa deu início à reunião com seguintes 12 

pontos de pauta: 1) Aprovação da ata número cento e vinte e três; 2) Solicitação de 13 

prorrogação de defesa 3) Aproveitamento de disciplina e teste de suficiência; 4) 14 

Solicitação de cômputo de créditos 5) Assuntos gerais. Dando início a reunião foi 15 

aprovada a ata número cento vinte e três. No segundo ponto de pauta, foi analisada a 16 

solicitação de prorrogação de defesa de tese, além dos seis meses já concedidos dos 17 

discentes Daniel Junges Menezes, Simone Marafiga Degrandi sendo aprovada a 18 

prorrogação em caráter excepcional para novembro. Também aprovada a solicitação de 19 

prorrogação de defesa de dissertação de Cleiton Luis Froelich para novembro. Aprovada 20 

a solicitação de aproveitamento das disciplinas cursadas no mestrado de: Dreisse Gabbi 21 

Fantineli sendo Desenvolvimento rural e sustentável; Geografia gênese transformação e 22 

perspectivas A; de Robson Rigão da Silva Epistemologia da ciência geográfica; Tópicos 23 

em ciências do solo aplicado a geografia, Tópicos gerais em geografia; Espaço 24 

urbano/regional teorias e reflexões e Clima urbano teoria método no planejamento. 25 

Também aprovadas as solicitações de aproveitamento do teste em suficiência em língua 26 

inglesa Toefl de Juliane Beatriz Lissner e em espanhol de Robson Rigão da Silva e 27 

Dreisse Gabbi Fantineli. Foram homologadas as solicitações de cômputo de créditos 28 

aprovadas por “ad referendum” para abertura de processo de defesa de Simone 29 

Marafiga Degrandi sendo oito créditos de publicação de artigo em evento e de Débora 30 

Lamberty quatro créditos de publicação de artigo em evento. Nos assuntos gerais foi 31 

dado ciência ao colegiado a pedido do professor Adriano Severo Figueiró de que seu 32 

orientando Frank Gonçalves Pereira não vem cumprindo o cronograma elaborado para o 33 

desenvolvimento da pesquisa e que diante desta situação poderá desligá-lo de sua 34 

orientação. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, 35 

agradecendo a presença de todos. 36 


