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Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta minutos 8 

reuniu-se na sala número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do Centro de 9 

Ciências Naturais e Exatas, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, 10 

estando presentes os professores Eliane Maria Foleto, Coordenadora, Andrea Valli Nummer, 11 

Eduardo Schiavone Cardoso e a acadêmica Francieli da Silva. A Coordenadora do Programa 12 

deu início à reunião que teve como ponto de pauta 1) Rateio de recursos 2) assuntos gerais. 13 

Após discussões e considerações ficou definida a distribuição de diárias para os alunos do 14 

PPGGEO participarem em eventos sendo: uma diária para aluno bolsista e duas diárias para 15 

aluno não bolsista. A prioridade de recursos será para os professores que informarem a 16 

coordenação a previsão de gastos referente a trabalho de campo, participação em evento 17 

(nacionais e internacionais) e professores externos para banca, a previsão será solicitada no 18 

inicio do ano para distribuição do PROAP.   Nos assuntos gerais tratou-se do remanejo do 19 

recurso PROAP ficando assim distribuídos: Produção de material didático-instrucional e 20 

publicação científicos R$ 850,00, realização de eventos técnico-científicos promovidos pelo 21 

programa de pós-graduação R$ 2.000,00, participação de professores convidados em bancas 22 

examinadoras de dissertações, teses e exame de qualificação R$ 16.150,00, participação de 23 

coordenadores de programas de pós-graduação em eventos no país R$ 3.000,00, participação 24 

de professores em eventos no país R$ 15.000,00, participação de professores em eventos no 25 

exterior R$ 8.000,00, participação de alunos em eventos no país R$ 8.000,00, participação de 26 

alunos de doutorado em eventos no exterior R$ 6.000,00, participação de alunos de mestrado 27 

em eventos na América Latina R$ 2.000,00, participação de professores visitantes nos 28 

programas R$ 17.000,00, participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta 29 

de dados no país R$ 10.000,00. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a 30 

reunião.  31 
 32 
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