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Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, 7 

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

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) Homologação do edital de pós-doutorado 2) Homologação do 13 

novo regulamento e disciplinas 3) Homologação do edital para concessão de bolsa 4) Assuntos 14 

gerais. No primeiro ponto de pauta foi analisado o edital para seleção de candidato para uma 15 

bolsa do programa nacional de pós- doutorado PNPD/CAPES, sendo aprovado e homologado 16 

pelos membros. No segundo ponto da pauta foi homologada a reformulação do regimento 17 

interno do programa de pós-graduação em geografia sendo o mesmo adequado ao novo 18 

regimento da pró-reitoria de pós-graduação de dois mil e quatorze. Aprovada a criação de 19 

disciplinas para o mestrado e doutorado sendo: climatologia aplicada: bioclimatologia e as 20 

atividades humanas em ambientes urbanos, rurais e naturais; geoprocessamento e sistemas de 21 

informações geográficas A; processos de dinâmica superficial e riscos naturais associados; 22 

espaço urbano/regional: teorias e reflexões; Geoestatística aplicada à análise de variáveis 23 

ambientais; Epistemologia da ciência geográfica A; tópicos em ciência do solo aplicados à 24 

geografia A; análise de erros associados a dados espaciais A; uso racional dos recursos 25 

hídricos e desenvolvimento sustentável A; territórios rurais: dinâmicas e conflitos A; geografia: 26 

gênese, transformação e perspectivas A; seminários de dissertação; cartografia temática, 27 

analógica e digital A; seminário de tese A; espaço agrário e desenvolvimento rural A; 28 

desenvolvimento rural sustentável A; geografia e cotidiano A; movimentos sociais e educação 29 

A; geopatrimônio e geoconservação A; paisagem cultural e gestão sustentável; educação 30 

ambiental e sustentabilidade A; comportamento espectral de alvos; paisagem e patrimônio 31 

natural; geodiversidade do cone sul: evolução no tempo e no espaço; erosão e movimentos de 32 

massa na evolução de vertentes; geomorfologia e percepção ambiental: a percepção do relevo 33 

terrestre como elemento da paisagem; geografia cultural; a complexidade dos territórios do 34 

Prata. Dando seqüência à reunião foi homologado o edital para concessão e renovação de 35 

bolsa. Nos assuntos gerais foram aprovadas as solicitações de prorrogação de defesa de 36 

dissertação das discentes Adriana Diniz Corrêa e Luciani Vieira de Vargas. Aprovada a 37 

solicitação de nova defesa de dissertação da discente Aline Andressa Bervig. Deferida a 38 

solicitação do prof. João Batista Pereira Cabral para realização de estágio pós-doutoral. Nada 39 

mais havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 40 


