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Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 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, Romário Trentin coordenador, Andrea Valli Nummer 10 

coordenadora substituta, Méri Lourdes Bezzi os acadêmicos Eduardo Marques da Silveira e 11 

Daniel Junges Menezes, não compareceu e não justificou ausência o professor André 12 

Weissheimer de Borba. O Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos 13 

de pauta: 1) Aprovação da ata nº 80 2) Solicitação de troca de orientador 3) Solicitação de 14 

cômputo de créditos 4) Análise da proposta de curso de extensão da pós-doutoranda Anabela 15 

de Oliveira 5) Solicitação de estágio pós-doutoral de João Batista Pereira Cabral 6) Renovação 16 

do contrato voluntário da Profª Vera Miorin 7) Aprovação do edital para concessão de bolsas 17 

dois mil e dezesseis 8) Relatório de estágio pós-doutoral de Cleonir Carpes 8) Assuntos gerais. 18 

No primeiro ponto de pauta foi aprovada a ata número oitenta. Aprovada a solicitação de troca 19 

de orientador do doutorando Rodrigo Diniz Marques que passará a ser orientado pelo professor 20 

Waterloo Pereira Filho. Analisada e aprovada à solicitação de cômputo de créditos dos 21 

seguintes discentes: Eliege Cassiele Buffon (quatro créditos publicação em evento); 22 

homologado a solicitação de cômputo de créditos de Marcia Elena de Mello Cardias aprovada 23 

“ad referendum”. No quarto ponto da pauta discutiu-se a solicitação da professora Anabela de 24 

Oliveira para ministrar um curso de extensão no primeiro semestre de dois mil e dezesseis 25 

sendo que após análise o colegiado recomendou que a professora ministrasse a disciplina 26 

concentrada Tópicos Especiais em Geografia. Aprovada a solicitação de estágio pós-doutoral 27 

do professor João Batista Pereira Cabral estando à aprovação condicionada a apresentação de 28 

um plano de trabalho em que o estagiário relacione as atividades que desenvolverá junto ao 29 

PPGGEO, juntamente foi aprovada a solicitação para participação em atividades de ensino, 30 

pesquisa e extensão da UFSM como docente de outra instituição de ensino superior-IES de 31 

acordo com a resolução número 024/08. No sexto ponto da pauta discutiu-se a renovação do 32 

contrato voluntário da professora Vera Maria Favila Miorin sendo aprovada a renovação por um 33 

ano. O edital para concessão de bolsas para mestrado e doutorado dois mil e dezesseis, 34 

encaminhado pela comissão de bolsas, foi aprovado.  Referente ao estágio de pós doutorado 35 

de Cleonir Carpes Martins após análise do relatório e do artigo o colegiado constatou que o 36 

mesmo não atende a resolução 002/05 que determina que em toda produção bibliográfica deva 37 

mencionar a condição de pós-doutorando, logo, será solicitado ao supervisor e a estagiária a 38 

devida correção. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo 39 

a presença de todos. 40 
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