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Aos dezesseis dias do mês de junho 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, Waterloo Pereira Filho, 10 

Andrea Valli Nummer os acadêmicos Felipe Correa dos Santos e Carla Silveira Pereira A 11 

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

de coorientador 2) Solicitações de prorrogação para defesa qualificação e dissertação 3) 13 

solicitação de cômputo de créditos 4) Aproveitamento/dispensa disciplina e teste de suficiência 14 

5 )Solicitação de desligamento como coorientador 5) Análise de solicitação de carta de aceite 15 

para mestrado de professor de Moçambique 6) Recursos para evento em Montevidéu 7) 16 

Análise do parecer do relatório de estágio pós-doc de Cleonir Carpes 8) Assuntos gerais. No 17 

primeiro ponto de pauta foi aprovada as solicitações de coorientador dos discentes Antonio 18 

Valmor de Campos, Paulo Afonso da Rosa e Alecsandra Santos da Cunha  sendo 19 

respectivamente os professores Attico Inácio Chassot, Claudia Maria Almeida e Clayton Hillig. 20 

Foram aprovadas as solicitações de prorrogação de defesa de qualificação de mestrado das 21 

alunas Eliege Cassiele Buffon para o dia vinte e seis de junho e de Karyn Horst para dezessete 22 

de junho. A discente Daniela Zacarias Sonego encaminhou solicitação para abertura de 23 

processo de defesa de qualificação sem a totalidade dos créditos sendo aprovada, indeferida a 24 

solicitação da referida aluna de aproveitamento da disciplina escorregamento e voçorocas: 25 

análise e formas de contenção em substituição a disciplina geopatrimônio e geoconservação na 26 

qual foi reprovada; aprovada a solicitação de prorrogação de defesa de dissertação de Marcia 27 

Elena de Mello Cardias para o mês setembro. Analisadas e aprovadas às solicitações de 28 

cômputo de créditos dos seguintes discentes: Adriana Diniz Corrêa (dois créditos publicação 29 

em evento) Eduardo Pastório (seis crédito publicação em evento),Taiane Flores do Nascimento 30 

(quatro créditos publicação em revista) Marcia Elena de Mello Cardias (dois créditos publicação 31 

em evento). No quarto ponto de pauta foi homologada a solicitação de aproveitamento das 32 

disciplinas GCC848 geomorfologia aplicada: a análise geomorfológica no contexto social; GCC 33 

853 escorregamentos e voçorocas: análise e formas de contenção e a suficiência em inglês, 34 

aprovadas “ad referendun”, do discente de doutorado Vinicius Duarte Guareschi  e aprovada a 35 

solicitação de dispensa de Indiara Bruna Costa Moura Moraes (GCC 887 catástrofes, riscos e 36 

vulnerab. Sócia: aspec.conceituais metodol). No quinto ponto de pauta foi analisada e aceita a 37 

solicitação do professor moçambicano Angelo Bento Tivane  para cursar o mestrado pelo 38 

convênio PEC-PG para candidatos estrangeiros sob orientação da profesora Andréa Valli 39 

Numme. Aprovado recurso para discentes que apresentarão trabalho no Iº Simposio de 40 

Geografia Del Cono Sur que acontecerá de 20 a 22 de agosto no Uruguai.  Após análise do 41 

parecer do relatório de estágio de pós-doutorado de Cleonir Carpes Martins, emitido pelo 42 

professor Bernardo Sayão Penna e Souza,  decidiu-se pelo encaminhamento do mesmo para o 43 

supervisor que deverá observar as atribuições do estagiário/bolsista.Nos assunto gerais foi 44 

analisada  solicitação de recurso para evento de alunos que encaminharam aceite de artigo 45 

sem estar vinculado a projeto de docente, sendo indeferido; aprovado o plano de trabalho da 46 

professora Cláudia Maria de Almeida que irá ministrar a disciplina concentrada GCC 898 47 

tópicos especiais em geografia D, com o tema modelagem dinâmica espacial,no segundo 48 

semestre de dois mil e quinze. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a 49 

reunião, agradecendo a presença de todos. 50 
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