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Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às nove horas, reuniu-se na sala 7 

número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do Centro de Ciências Naturais e 8 

Exatas, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, estando presentes os 9 

professores, Andrea Valli Nummer - Coordenadora Substituta, Carmen Rejane Flores 10 

Wizniewsky, Waterloo Pereira Filho, e a acadêmica Valquiria Conti A Coordenadora substituta 11 

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

coorientador 2) solicitação de cômputo de créditos 3) Aproveitamento/dispensa disciplina 4) 13 

Homologação da comissão de seleção 2016 5) Homologação das bancas de dissertação e 14 

qualificação 6) Análise da solicitação do Prof Desidério Luís Sares Batista para participação em 15 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 7) Assuntos gerais. No primeiro ponto de pauta foi 16 

aprovada a solicitação de coorientador do discente André Pinho Peter sendo o professor Sidney 17 

Gonçalves Vieira. Analisada e aprovada a solicitações de cômputo de créditos dos seguintes 18 

discentes: Ligia Manara Miletto Marcuz (quatro créditos publicação em revista) Tiago Rossi de 19 

Moraes (dois créditos publicação em evento). No terceiro ponto de pauta foi aprovada a 20 

solicitação de dispensa das disciplinas, cursadas no mestrado, da doutoranda Medianeira dos 21 

Santos Garcia (GCC808 epistemologia da ciência geográfica e a GCC812 geoestatística 22 

aplicada) e do discente Diego de Almeida Prado (GCC863 introdução ao sensoriamento remoto 23 

e GCC 868 cartografia temática, analógica e digital).Foram homologadas as bancas de defesa 24 

de dissertação de: Angélica Cargnin de Souza, Edison Antonio Alberti, Eduardo Pastório, 25 

Lucinéia Lourenzi, Makele Rosa de Paula e Raquel Fernanda Ghellar Canova e qualificação de 26 

doutorado de:João Batista Villas Boas Simoncini, Luciane Rodrigues de Bitencourt, Marilucia 27 

Bem e Vinicíus Duarte Guareschi. Aprovou-se a solicitação do professor Desidério Luís Sares 28 

Batista da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (UAlg) para 29 

participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFSM como docente de outra 30 

Instituição de ensino Superior – IES de acordo com a resolução número 024/08 desde que seja 31 

enviado ao PPGGEO até agosto de dois mil e dezesseis um plano de trabalho com cronograma 32 

de atividades  mais detalhado. Da mesma forma o colegiado acorda que o referido professor 33 

deva ser informado de que os trabalhos de campo a serem acompanhados por ele estarão 34 

condicionados a disponibilidade de recurso na ocasião. A pauta número quatro que trata sobre 35 

a homologação da comissão de seleção para dois mil e dezesseis será apreciada na próxima 36 

reunião. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, agradecendo a 37 

presença de todos. 38 
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