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Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às dez 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, Romário Trentin coordenador, Andrea Valli Nummer 10 

coordenadora substituta, André Weissheimer de Borba, Benhur Pinós da Costa os acadêmicos 11 

Eduardo Marques da Silveira e Daniel Junges Menezes. O Coordenador do Programa deu 12 

início à reunião solicitando a inclusão de pauta: Apreciação do relatório de pós doutorado de 13 

Marcelo Carvalho Ribeiro sendo os demais pontos de pauta: 1) Aprovação da ata 82º 2) 14 

Solicitação de cômputo de créditos 3) solicitação de prorrogação de defesa 4) Solicitação de 15 

credenciamento e oferta disciplina concentrada da Profª Suzane Marcuzzo 5) Assuntos gerais, 16 

Iniciou-se a reunião com aprovação da ata oitenta e dois. Foi analisada e aprovada à solicitação 17 

de cômputo de créditos da discente Fernanda Maria Follmann (quatro créditos publicação em 18 

revista) porém, a solicitação de cômputo de créditos da mestranda Karyn Horst foi indeferida 19 

por ainda não ter sido publicado os anais do evento ocorrido em Montevidéu. Aprovadas as 20 

solicitações de aproveitamento do teste de suficiência em espanhol de Joel Albino Rabaioli e de 21 

Karyn Horst; também aprovada a solicitação de aproveitamento da disciplina Questões 22 

Epistemológicas e Educação e da disciplina Pesquisa e Problemas em Educação de Antônio 23 

Valmor de Campos. No terceiro ponto da pauta foram analisadas e aprovadas as solicitações 24 

de prorrogação de defesa de Marcia Elena de Mello Cardias para janeiro de dois mil e 25 

dezesseis e de Ana Luiza Pinto Alves, Bruna Camila Dotto, Eliege Cassile Buffon e Ligia 26 

Manara Marcuz para junho de dois mil e dezesseis. No quarto ponto de pauta foi apreciada a 27 

solicitação de credenciamento e oferta de disciplina da professora Suzane Marcuzzo ficando 28 

aprovada a oferta de disciplina concentrada para dois mil e dezessete e ficando para a 29 

Comissão de Credenciamento do Programa a avaliação da possibilidade de credenciamento da 30 

professora para o próximo ano, considerando os interesses e políticas do PPGGEO para o 31 

próximo quadriênio.  A solicitação de inclusão de pauta aceita, que trata da apreciação do 32 

relatório final do pós-doutorando Marcelo Carvalho Ribeiro, após análise os membros decidiram 33 

encaminhar para o Professor Eduardo Schiavone Cardoso avaliar e emitir parecer. Nada mais 34 

havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 35 
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