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Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta 7 

minutos reuniu-se na sala número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do Centro 8 

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

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

Waterloo Pereira Filho e os acadêmicos Franciele da Silva e Franciele Francisca Marmentini 11 

Rovani. A Coordenadora do Programa deu início à reunião, que teve como pontos de pauta: 1) 12 

Encaminhamento solicitação Prof. Eduardo Schiavone 2) Solicitação cômputo de créditos 3) 13 

Solicitação de prorrogação de defesa de dissertação 4) Solicitação de vaga pós-doutorado 5) 14 

Oferta de disciplina 1º semestre 2015 6) criação de disciplinas 7) Análise solicitações de 15 

professores para credenciamento no mestrado e doutorado 8) Homologação das comissões 16 

indicadas pelo seminário estratégico 9) Cotas doutorado sanduíche 10) Edital para seleção pós 17 

doutorado 11) Assuntos gerais. No primeiro ponto de pauta foi apresentado o encaminhamento  18 

do professor  Eduardo Schiavone Cardoso solicitando a substituição no colegiado e na 19 

comissão de seleção dois mil e quinze, assumiu o colegiado a suplente professora Carmen 20 

Rejane Flores Wizniewsky e na comissão de seleção a professora Ane Carine Meurer. No 21 

segundo ponto da pauta foram aprovadas as solicitações de cômputo de créditos das alunas 22 

Natália Lampert Batista (quatro créditos publicação em eventos) e Glória Yamileth Bolívar 23 

Durán (dois créditos publicação em evento). No terceiro ponto de pauta aprovou-se a 24 

solicitação de prorrogação de defesa de Lucas Luiz Kegler concedido o prazo até dezembro 25 

para defesa. Apreciou-se a solicitação para pós-doutorado da professora Giancarla Salamoni  26 

sendo aprovada a abertura de vaga e aceita sua inscrição, a professora ofertará disciplina no 27 

primeiro e segundo semestre de dois mil e quinze. Conforme indicação dos docentes durante o 28 

seminário estratégico do PPGGEO à oferta das disciplinas GCC861 seminário de mestrado, 29 

GCC884 seminário de tese e a organização do X Seminário do Programa de Pós-Graduação, 30 

para o primeiro semestre de dois mil quinze, ficarão a cargo, respectivamente, dos professores   31 

Benhur Pinós da Costa e Meri Lourdes Bezzi. Foi aprovada a criação das disciplinas 32 

Planejamento e desenvolvimento urbano e regional do cone sul latino americano (60H 4 33 

créditos) e Leitura dirigida I (30H 2C). No sétimo ponto da pauta analisaram-se as solicitações 34 

de credenciamento junto ao PPGGEO sendo indeferidas as solicitações dos professores Lauro 35 

Cesar Figueiredo, Carlos Alberto da Fonseca Pires e Sandra Ana Bolfe. Foram aprovadas as 36 

solicitações de ingresso no curso de doutorado dos professores já credenciados no programa 37 

sendo:Ane Carine Meurer, Benhur Pinós da Costa, Bernardo Sayão Penna e Souza, Cássio 38 

Arthur Wollmann, Roberto Cassol e Romário Trentin. No oitavo ponto da pauta foram 39 

homologadas as comissões indicadas pelo seminário estratégico sendo: Comissão para 40 

reformulação do regimento interno do PPGGEO Professores André Weissheimer de Borba, 41 

Waterloo Pereira Filho e Carlos Alberto da Fonseca Pires e a discente Franciele da Silva. 42 

Homologou-se a indicação dos discentes para o colegiado ficando os alunos Felipe Correa dos 43 

Santos e Carla Silveira Pereira como titular e Fernanda Maria Follmann e Valquiria Conti como 44 

suplente. Foi indeferida a indicação dos alunos para comissão de bolsas por não estar de 45 

acordo com o artigo 15º do regimento interno do programa. Referente à seleção de discentes 46 

bolsista para as cotas de doutorado sanduíche(PDSE) deliberou-se pela divulgação de edital 47 

interno, a seleção para cota pós-doutorado(PNPD) ano dois mil e quinze será através de edital 48 

interno elaborado pela comissão de seleção. Nos assuntos gerais apresentou-se a alteração 49 

dos membros da comissão para seleção do doutorado e pós-doutorado passando o professor 50 

Adriano Severo Figueiró para membro titular e Andrea Valli Nummer para suplente. Foram 51 

indicados os discentes membros do colegiado para compor a comissão de seleção dois mil e 52 

quinze. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, agradecendo a 53 

presença de todos. 54 



 55 

 56 

Eliane Maria Foleto _______________________________________________ 57 

Andrea Valli Nummer _____________________________________________ 58 

Waterloo Pereira Filho_____________________________________________ 59 

Franciele Francisca Rovani_________________________________________ 60 

Franciele da Silva ________________________________________________ 61 


