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Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às dez horas reuniu-se 7 

na sala número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do Centro de Ciências 8 

Naturais e Exatas, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, estando 9 

presentes os professores, Eliane Maria Foleto Coordenadora, Andrea Valli Nummer, Eduardo 10 

Schiavone Cardoso e as acadêmicas Franciele da Silva e Franciele Francisca Ronvani A 11 

Coordenadora do Programa deu início à reunião, que teve como pontos de pauta, 1) solicitação 12 

de aproveitamento de teste de suficiência 2)  solicitação de aproveitamento/dispensa de 13 

disciplina 3) planejamento seminário estratégico, 4) distribuição de recursos 5) novo regimento 14 

interno PRPGP 6) assuntos gerais. No primeiro ponto da pauta foi aprovada solicitação de 15 

aproveitamento do teste de suficiência da aluna Natália Lampert Batista. No segundo ponto da 16 

pauta foi aprovada a solicitação de dispensa de disciplina do aluno Rodrigo Diniz Marques 17 

sendo as disciplinas GCC807 clima urbano: teoria, métodos e aplicabilidade no planejamento 18 

da cidade e GCC 845 bioclimatologia humana com estudo de percepção ambiental e climática, 19 

cursadas no mestrado; aprovada o aproveitamento das disciplinas SEP0021 geoprocessamento 20 

e SEP0003 sensoriamento remoto I: análise visual de imagens cursadas no mestrado da 21 

UFRGS pela aluna Roberta Araujo Madruga, referente a   aluna Luciane Rodrigues de 22 

Bitencourt foi aprovada a solicitação de aproveitamento das disciplinas ECV3113000 23 

planejamento físico e territorial e ECV3106000 cadastro técnico rural realizadas no mestrado na 24 

UFSC e indeferida a solicitação de equivalência da disciplina ECV3105000 sensoriamento 25 

remoto baseado no parecer do prof. Waterloo Pereira Filho, anexo a esta ata. No terceiro ponto 26 

de pauta foi definida a programação do seminário estratégico. Referente a distribuição de 27 

recursos para eventos será elaborada uma planilha com a previsão dos gastos para ser 28 

analisada pelo colegiado na próxima reunião. Foi dado ciência pela coordenadora da aprovação 29 

pelo CEPE do novo regimento geral da pós-graduação e deverá ser realizadas adequações no 30 

regulamento do PPGGEO. Nos assuntos gerais foi aprovada a solicitação de auxílio financeiro 31 

do Prof Benhur Pinós para promoção de evento na UFRGS. Nada mais havendo a tratar, a 32 

Coordenadora encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 33 
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