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Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta 8 

minutos, reuniram-se na sala número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do 9 

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

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

Nummer, Carmen Rejane Flores Wisniewsky, Waterloo Pereira Filho os discentes Felipe Correa 12 

dos Santos e Carla Silveira Pereira. O Coordenador do Programa deu início à reunião, que teve 13 

como pontos de pauta: 1) Homologar o edital de seleção dos alunos para ingresso em dois mil 14 

e quinze 2) homologar os discentes membros da comissão de bolsa 3) assuntos gerais. Como 15 

primeiro ponto de pauta foi homologado o edital de seleção para dois mil e quinze. No segundo 16 

ponto de pauta foi homologada pelo colegiado a indicação dos discentes que irão compor a 17 

comissão de bolsa do programa sendo os discentes: Gerson Jonas Schirmer(doutorado) e 18 

Anderson Augusto Volpato Sccoti(mestrado) membros titulares: Tatiane Almeida 19 

Netto(doutorado) e Franciele da Silva(mestrado),suplentes. Nos assuntos gerais foi 20 

homologado o edital que selecionará o aluno (a) bolsista para o Pós-Doutorado PNPD/CAPES, 21 

foi indicada a comissão de seleção de candidaturas ao doutorado sanduíche no exterior PDSE 22 

sendo formada pelos professores Eliane Maria Foleto, Rivaldo Mauro de Faria e a discente 23 

Franciele Francisca Rovani; foi lido o documento encaminhado pela professora Meri Lourdes 24 

Bezzi solicitando o desligamento como membro da comissão de seleção de doutorado e da 25 

disciplina seminário de tese (primeiro semestre dois mil e quinze). A professora Carmen Rejane 26 

Flores Wizniewsky em reunião anterior com os membros da linha de pesquisa dinâmicas 27 

territoriais do cone sul indicou o Prof. Eduardo Schiavone Cardoso para substituir a Profª Meri 28 

Lourdes Bezzi na comissão de seleção do doutorado e a professora Carmen Wisniewsky 29 

assumirá a disciplina seminário de tese juntamente com um professor da linha de pesquisa 30 

dinâmicas da natureza e qualidade ambiental do cone sul a ser indicado pela linha. Nada mais 31 

havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 32 
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