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Aos cinco dias do mês de maio 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, Carmen Rejane Flores 10 

Wizniewsky, Andrea Valli Nummer os acadêmicos Felipe Correa dos Santos e Carla Silveira 11 

Pereira A Coordenadora do Programa deu início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) 12 

Homologação da revisão da seleção de bolsas capes de doutorado 2) Homologação dos planos 13 

de estudo e bancas de defesa 3) solicitação de substituição de orientador 4) Solicitação de 14 

coorientador 5 )Solicitação de desligamento como coorientador 6) Solicitalções de prorrogação 15 

para qualificação 7) Solicitação de computo de créditos  8) Aproveitamento/dispensa disciplina 16 

e teste de suficiência 9) Assuntos gerais. No primeiro ponto de pauta foi homologada a revisão 17 

final do processo seletivo de bolsa de doutorado dois mil e quinze, constando em anexo a ata 18 

da comissão de bolsa do programa e a lista classificatória atualizada, tal revisão ocorreu devido 19 

a recurso da candidata Alecsandra dos Santos Cunha. Homologados os planos de estudo, 20 

aprovados “ad referendum”, dos alunos de mestrado e doutorado que ingressaram no primeiro 21 

semestre de dois mil e quinze, aprovadas as solicitações de banca para defesa de qualificação 22 

de doutorado de Tatiane Almeida Neto e Jaciele Carine Sell e de defesa de dissertação de João 23 

Silvano Zanon e Natália Huber da Silva.  Aprovada a solicitação de troca de orientador de 24 

Cristina Otsuschi a doutoranda passará a ser orientada pelo professor Bernardo Sayão Penna e 25 

Souza. Aprovada a solicitação de coorientador dos alunos Luis Felipe da Silva e Cristina 26 

Otsuschi sendo respectivamente os professores Roberto Barboza Castanho(UFU) e Waterloo 27 

Pereira Filho(UFSM). No quinto ponto da pauta foi analisado e aprovado  o  desligamento da 28 

professora Carmen Rejane Flores Wizniewsky como coorientadora da doutoranda Alecsandra 29 

Santos da Cunha. Foram aprovadas para primeira semana de setembro as solicitações de 30 

prorrogação de defesa de qualificação de mestrado dos alunos: Carla Silveira e Guilherme 31 

Valagna Pelisson e de doutorado de Cristina Otsuschi até final de setembro. Analisadas e 32 

aprovadas às solicitações de cômputo de créditos dos seguintes discentes: Elisângela Lopes da 33 

Silva (quatro créditos publicação em revista) Janete Webler Cancelier (oito créditos publicação 34 

em revista) Rodrigo Corrêa Pontes (quatro créditos publicação em revista), indeferida a 35 

solicitação de cômputo de créditos do discente Ronaldo Facco em virtude da publicação ser 36 

anterior a matrícula no mestrado. No oitavo ponto de pauta foi aprovada a solicitação de 37 

aproveitamento do teste de suficiência dos alunos Eduardo Marques Silveira, Dilson Nicoloso 38 

Cechin aprovadas as solicitações de aproveitamento/dispensa de disciplinas de: Andre Pinho 39 

Peter (Geografia histórica da formação territorial e urbana do Brasil e produção do espaço 40 

urbano),Altair Groff (Sistemas de gestão ambiental). Nos assuntos gerais foi homologada a 41 

comissão responsável pelo processo eleitoral para escolha de coordenador e coordenador 42 

substituto do PPGGEO sendo: Eduardo Schiavone Cardoso, Luis Eduardo de Souza Robaina, 43 

Carmen Rejane Flores Wizniewsky, Fátima Liliane Fernandes Bonilla e Carla Silveira Pereira.   44 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, agradecendo a presença de 45 

todos. 46 
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