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Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às dez 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 

Carmen Rejane Flores Wizniewsky Waterloo Pereira Filho e os acadêmicos Carla Silveira 11 

Pereira e Felipe Correa dos Santos. A Coordenadora do Programa deu início à reunião com 12 

seguintes pontos de pauta: 1) Solicitação de cômputo de créditos 2) Relatórios das atividades 13 

do estágio de docência orientada segundo semestre 2014 3) Solicitação de prorrogação de 14 

prazo para defesa de dissertação 4) Aproveitamento/dispensa de disciplina e teste de 15 

suficiência  5) homologação do resultado do processo de seleção para doutorado sanduíche 6) 16 

Avaliação da proposta de acordo de cooperação internacional com a Universite Du 17 

Maine/França 7) Avaliação da solicitação de prorrogação de bolsa pós-doutorado 8) 18 

Homologação da seleção de pós-doutorado 8) assuntos gerais, por solicitação da coordenadora 19 

foi incluída na pauta a homologação do resultado do processo seletivo para dois mil e quinze. 20 

No primeiro ponto de pauta foram analisadas e aprovadas as solicitações de cômputo de 21 

créditos dos seguintes discentes: Ana Luiza Pinto Alves(quatro créditos de publicação em 22 

eventos e quatro créditos publicação em capitulo de livro), Anderson Augusto Volpato Sccotti 23 

(quatro créditos publicação de capítulo de livro), Bruno Zucuni Prina ( quatro créditos publicação 24 

em evento), Denílson Kulman (quatro créditos publicação em revista), Franciele da Silva (quatro 25 

créditos publicação em revista), Gerson Jonas Schirmer (doze créditos publicação em revista e 26 

oito créditos publicação em evento) ,Jesica Wendy Beltrán Chasqui ( quatro créditos publicação 27 

em evento), Leandro Jesus Maciel de Menezes( quatro créditos publicação em evento), Nadine 28 

da Silva Fernandes(quatro créditos publicação em evento), Natália Huber da Silva (quatro 29 

créditos publicação em evento), Paula Mirela Almeida Guadagnin ( quatro créditos publicação 30 

em revista), Rômulo Aragonês Aita ( quatro créditos publicação em revista) e Thales Silveira 31 

Souto (quatro créditos publicação em evento).No segundo ponto da pauta foram aprovados os 32 

relatórios das atividades do estágio de docência orientada do segundo semestre de dois mil e 33 

quatorze de: Ana Luiza Pinto Alves, Bruna Camila Dotto, Bruno Zucuni Prina, Carla Silveira 34 

Pereira, Carmen Luyara Canabarro Leal, Djulia Regina Ziemann, Edison Antonio Alberti, 35 

Elisângela Lopes da Silva, Fernanda Maria Folmann, Guilherme Valagna Pelisson, Lisane 36 

Regina Vidal Conceição, Luiz Felipe Sausen de Freitas, Makele Rosa de Paula, Marilucia Bem, 37 

Mariele Coletto Furlan, Natália Lampert Batista, Rodrigo Diniz Marques, Tiago Rossi de Moraes, 38 

Talitha Tomazetti Ribeiro de Oliveira, Thales Silveira Souto, Valquiria Conti e Viviane Regina 39 

Pires. Aprovada a solicitação de prorrogação de defesa de dissertação da discente Lucinéia 40 

Lourenzi sendo o prazo máximo para defesa até julho. Por determinação do colegiado ficou 41 

definido que o prazo máximo concedido para prorrogação de defesa será até julho. No quarto 42 

ponto da pauta foi aprovada a solicitação de dispensa de disciplina dos alunos do doutorado: 43 

Gerson Jonas Schirmer (docência orientada III e docência orientada IV), Simone Marafiga 44 

Degrandi(Geoecologia e Educação ambiental e sustentabilidade); Alecsandra Santos da Cunha 45 

( Desenvolvimento rural sustentável e Territórios rurais: dinâmicas e conflitos),  aprovadas as 46 

solicitações de aproveitamento do teste de suficiência em língua estrangeira de Jéssica Wendy 47 

Beltran Chasqui (português), Gerson Jonas Schirmer (espanhol e inglês); Simone Marafiga 48 

Degrandi (espanhol e inglês).Foi homologada a seleção para o programa de doutorado 49 

sanduíche – PDSE/CAPES  selecionados os candidatos João Batista Villas Boas Simoncini e 50 

Tatiane Almeida Neto conforme termo de seleção anexo a esta ata. Após análise da proposta 51 

de acordo de cooperação internacional com a L’ Universite Du Maine (França) a proposta foi 52 

aprovada. No sétimo ponto da pauta foi apreciado o processo administrativo 53 

23081.018659/2014-79 no qual a estagiária de pós-doutorado Cleonir Martins Carpes solicita 54 



prorrogação da bolsa PNPD/CAPES de pós-doutorado, após análise foi indeferida sua 55 

solicitação por não apresentar o pedido em tempo hábil e não atender aos objetivos propostos 56 

pela  Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 que Regulamenta o Programa Nacional de Pós-57 

Doutorado. Dando seqüência à reunião foi homologada a seleção para estágio pós doutoral 58 

com bolsa PDSE sendo aprovada a candidata Viviane Capoane a mesma tem o prazo de 59 

sessenta dias para apresentar a documentação necessária para registro junto a CAPES. Foi 60 

homologado o resultado da seleção para mestrado e doutorado com ingresso em dois mil e 61 

quinze conforme ata de classificação em anexo. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 62 

encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 63 


