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Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 Ciências Naturais 8 

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

Romário Trentin coordenador, Andrea Valli Nummer coordenadora substituta, André Weissheimer de 10 

Borba, Benhur Pinós da Costa o acadêmico  Daniel Junges Menezes, não compareceu e não justificou 11 

ausência o discente Eduardo Marques da Silva. O Coordenador do Programa deu início à reunião com 12 

seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata nº 83 2) Solicitação de cômputo de créditos 3) Solicitação 13 

de aproveitamento de disciplina e teste de suficiência 4) Solicitação de prorrogação de defesa 5) 14 

Aprovação dos relatórios de docência orientada 6) Homologação das banca de defesa.7) Homologação do 15 

resultado da seleção de discente dois mil e dezesseis 8) Apreciação do parecer referente ao relatório de 16 

pós-doutorado de Marcelo Ribeiro 9) Aprovação do edital para concessão de bolsas dois mil e dezesseis 17 

10) Assuntos gerais. No primeiro ponto de pauta foi aprovada a ata número oitenta e três. Analisada e 18 

aprovada à solicitação de cômputo de créditos dos seguintes discentes: Marisa Dal Ongaro (quatro 19 

créditos de publicação em revista e dois créditos de publicação em evento), Carla Silveira Pereira (oito 20 

créditos em revista e quatro créditos em evento), Valquiria Conti (quatro créditos em evento) e 21 

homologadas as solicitações de cômputo de créditos aprovadas “ad referendun” de Iolanda Lopes de 22 

Oliveira (dois créditos publicação em evento)  de Luiz Felipe Sausen de Freitas (dois créditos publicação 23 

em evento) e de Djulia Regina Ziemann (quatro créditos em evento). No terceiro ponto da pauta aprovou-24 

se a solicitação de aproveitamento da disciplina Gênero e Sexualidade na Análise Geográfica(quatro 25 

créditos) da discente Taiana Flôres do Nascimento cursada na Universidade Estadual de Ponta Grossa e o 26 

aproveitamento do teste em suficiência em língua estrangeira de Tiele Lopes Cabral (inglês), Marisa Dal 27 

Ongara (espanhol), Deise Caroline Trindade Lorensi (espanhol) e Luis Felipe d Silva (Espanhol). Foi 28 

apreciada e aprovada as solicitações de prorrogação de defesa de: Carmen Luyara Canabarro Cardoso, 29 

Carla Silveira Pereira, Elisângela Lopes da Silva, Iolanda Lopes de Oliveira, Jonathan Júlio Kegler, Karyn 30 

Horst, Luiz Felipe Sauzen de Freitas, Rômulo Aragonês Aita, Silvio Avila Domingues, Taiane Flôres do 31 

Nascimento, Viviane Regina Pires e Valquiria Conti sendo concedido pelo colegiado o prazo máximo 32 

para defesa até junho de dois mil e dezesseis. Aprovados os relatórios das atividades do estágio de 33 

docência orientada I, II, III e IV dos discentes matriculados na disciplina no segundo semestre de dois mil 34 

e quinze. Homologada a banca de defesa de dissertação de Natália Lampert Batista e de Thales Silveira 35 

Souto. Homologado o resultado da seleção para mestrado e doutorado com ingresso em dois mil e 36 

dezesseis conforme ata de classificação em anexo. Aprovado o relatório final e o artigo submetido para 37 

publicação no Boletim Gaúcho de Geografia do pós-doutorando Marcelo Carvalho Ribeiro. Aprovado o 38 

edital 001/2016 para concessão de bolsa doutorado e mestrado para dois mil e dezesseis com publicação 39 

prevista para fevereiro. Nos assuntos gerais a professora Andréa informou sobre a abertura de edital de 40 

concessão de bolsas de mestrado e doutorado Capes Demanda Social referente às cotas da Pro-reitoria de 41 

Pós-Graduação e Pesquisa, onde os Programas de Pós-graduação da UFSM deveriam pleitear estas através 42 

de projetos e, solicitou aos membros do colegiado que auxiliassem na elaboração do projeto. Ainda nos 43 

assuntos gerais foi lida a carta encaminhada pela discente Ana Paula Koeche solicitando o posicionamento 44 

do colegiado frente ao fato de sua segunda reprovação em disciplinas do Programa. Os membro do 45 

colegiado analisando os fatos apresentados na carta,decidiram informar a discente que o resultado da 46 

avaliação da disciplina deve ser tratada diretamente com o professor da disciplina e no caso das duas 47 

reprovações a discente deve ser desligada do programa, conforme regimento da UFSM e do regulamento 48 

do PPGGEO. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de 49 

todos. 50 


