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Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às treze 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, André 10 

Weissheimer de Borba, Benhur Pinós da Costa os acadêmicos Eduardo Marques da Silveira e 11 

Daniel Junges Menezes. O Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes 12 

pontos de pauta: 1) Aprovação da ata oitenta e quatro 2) Calendário para reuniões do colegiado 13 

3) solicitação de cômputo de créditos 4) Solicitação de aproveitamento/dispensa disciplina e 14 

teste de suficiência 5) Solicitação de prorrogação de defesa de qualificação 6) solicitação de 15 

defesa de qualificação sem ter todos os créditos 7) Homologação das bancas de defesa  8) 16 

Homologação do resultado da seleção de bolsa do mestrado e doutorado 9) Análise do relatório 17 

de pós-doutorado de Ginacarla Salamoni e Fábio Breunig 10) Credenciamento de professores 18 

11) Seminário estratégico 12) Tradução da página 13) Assuntos gerais.Dando início a reunião o 19 

coordenador solicitou a inclusão na pauta da solicitação de apreciação do encaminhamento da 20 

comissão de bolsas referente ao cancelamento da bolsa CAPES do discente Ronaldo Facco e 21 

a avaliação da solicitação de dispensa da disciplina de seminário de tese. Foi aprovada a ata de 22 

número oitenta e quatro, discutiu-se a elaboração do calendário para as reuniões do colegiado 23 

no segundo semestre sendo que as mesmas ocorrerão às terças-feiras à tarde dos dias 24 

conforme tabela em anexo Analisadas e aprovadas às solicitações de cômputo de créditos dos 25 

seguintes discentes: Bruna Camila Dotto (quatro créditos publicação em evento); Daniel Junges 26 

Menezes (quatro crédito publicação em revista e dois créditos publicação em evento) Jonathan 27 

Júlio Kegler (quatro créditos publicação em revista); Ronaldo Facco (quatro créditos publicação 28 

em revista); homologado a solicitação de cômputo de créditos de Fabiano Vedooto Ferreira 29 

(quatro créditos publicação em revista); Magali Rambo Anchau (quatro créditos publicação em 30 

evento) e Paulo Afonso da Rosa (quatro créditos publicação em evento) aprovados”ad 31 

referendum” para abertura de processo de defesa. No quarto ponto de pauta foi aprovada a 32 

solicitação de dispensa de disciplinas de: Natália Lampert Batista GCC868 cartografia temática, 33 

analógica e digital e GCC 860 epistemologia da ciência geográfica e o aproveitamento do teste 34 

de suficiência em inglês e espanhol. Aprovada a solicitação de prorrogação de defesa de 35 

qualificação de Rhael David Lara Partida e Maria Jose Entrena Pineda e a solicitação de defesa 36 

de qualificação sem ter todos os créditos de Rothieri Serres Luiz. Foram homologadas as 37 

bancas de defesa de dissertação aprovadas “ad referendun” de Djulia Ziemann, Fabiano 38 

Vedooto, Guilherme Valagna Pelisson, Iolanda Lopes de Oliveira, Magali, Nadinne, Paulo 39 

Afonso da Rosa e Talitha Tomazetti Ribeiro de Oliveira. No nono ponto de pauta foi 40 

homologado o resultado do edital de seleção de bolsa para o mestrado e doutorado realizado 41 

pela comissão de bolsas conforme lista em anexo a esta ata. Referente a análise do relatório de 42 

estágio de pós doutorado de Fábio Breunig e Giancarla Salamoni foi definido pelo colegiado 43 

que seja encaminhado, respectivamente, para os professores Roberto Cassol e Méri Bezzi 44 

emitirem parecer, em não havendo disponibilidade de avaliação destes professores, os mesmos 45 

seriam encaminhados para os professores Romario Trentin e Benhur Pinós da Costa. Quanto 46 

ao credenciamento dos professores ficou definido pelo colegiado que será convocada uma 47 

reunião de professores em abril para definir a comissão e os parâmetros para o 48 

credenciamento. Os membros do colegiado defiram a data de três de junho para a realização 49 

do seminário estratégico. Referente à tradução da página será solicitado auxílio para realização 50 

da tradução ao laboratório do curso de artes e letras. Após discussão sobre o encaminhamento 51 

da comissão de bolsa em que recomenda o cancelamento da bolsa Capes do discente Ronaldo 52 

Facco, por não atender os critérios de manutenção de bolsa, por votação de cinco a um acatou-53 



se a recomendação da comissão de bolsas em cancelar a bolsa do discente. Analisada a 54 

solicitação de dispensa da disciplina seminário de tese da doutoranda Leonice Aparecida de 55 

Fátima Alves Pereira, decidiu-se pelo encaminhamento da ementa da disciplina ao professor 56 

Adriano Figueiró para parecer sobre a equivalência da disciplina. No tema dos assuntos gerais, 57 

tratou-se sobre os informes da nova diretoria da ANPEGE e dos informes sobre a realização da 58 

ANPEGE-Sul a ser realizada na UFPel (Pelotas/RS) nos dias 19 e 20 de maio de 2016. Nada 59 

mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 60 


