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Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às treze 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, André Weissheimer de 10 

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

Silva, não compareceu e justificou ausência a professora Andréa Valli Nummer. O Coordenador 12 

do Programa deu início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata oitenta e 13 

seis 2) solicitação de cômputo de créditos 3) Solicitação de aproveitamento/dispensa disciplina 14 

e teste de suficiência 4) Homologação dos comitês de orientação e plano de estudos 5) 15 

Homologação de bancas para qualificação e dissertação 6) solicitação de coorientador 7) 16 

Solicitação de prorrogação de defesa de qualificação 8) solicitação de contrato voluntário do 17 

Prof.Sandro de Cristo 9) Análise do parecer de pós-doutorado de Giancarla Salamoni 10) 18 

Assuntos gerais. Dando início à reunião foi aprovada a ata de número oitenta e seis. Analisadas 19 

e aprovadas às solicitações de cômputo de créditos dos seguintes discentes: Angéli Aline 20 

Behling (quatro créditos de publicação em revista e quatro créditos publicação em evento); 21 

Alecsandra Santos da Cunha (quatro créditos publicação em revista e dois créditos publicação 22 

em evento) Denise Cristina Borges (quatro créditos publicação em revista); Eduardo Marques 23 

Silveira (quatro créditos publicação em evento); Franciele Francisca Marmentini Rovani (quatro 24 

créditos publicação em evento) e Karyn Horst (dois créditos publicação em evento). No terceiro 25 

ponto de pauta foi aprovada a solicitação de dispensa de disciplinas de: Douglas Stefanello 26 

Facco (GCC898 Tópicos Especiais em Geografia e GCC860 epistemologia da ciência 27 

geográfica); também aprovadas a solicitações de aproveitamento das disciplinas de: Édipo 28 

Djavan dos Reis Göergen (aproveitamento da disciplina tópicos especiais I: gênero e 29 

sexualidade na análise geográfica); Débora da Silva Baratto (aproveitamento de quatro créditos 30 

da disciplina cartografia digital – conceitos e aplicações em SIG e quatro créditos da disciplina 31 

processamento expedito para monitoramento ambiental: teoria e prática); Edimar Rodrigo 32 

Rossetto (aproveitamento de quatro créditos da disciplina educação do campo e quatro créditos 33 

da disciplina modernidade, natureza e o debate ambiental contemporâneo) e Juliana Cristina 34 

Franz (quatro créditos da disciplina agricultura, sociedade e território e quatro créditos da 35 

disciplina métodos e técnicas de pesquisa em geografia); Mirele Milani da Silva (três créditos da 36 

disciplina estratégias e experiências em desenvolvimento rural, três créditos da disciplina 37 

política e legislação agroambiental e dois créditos da disciplina planejamento e gestão de 38 

projetos em desenvolvimento rural): Valdir Skrzypczak (quatro créditos da disciplina 39 

modernização da agricultura e quatro créditos da disciplina trabalho e educação) também 40 

aprovados as solicitações de aproveitamento do teste de suficiência de Valdir Skrzypczak em 41 

inglês ; Edimar Rodrigo Rossetto em espanhol, Débora da Silva Baratto em inglês e espanhol, 42 

Kelly Perlin Cassol em inglês, Daniélli Flores Dias em inglês.Foram homologados os comitês de 43 

orientação e planos de estudos dos discentes ingressantes em dois mil e dezesseis a seguir: 44 

Zuleika Maria da Silva Ries, Valdir Skrzypczak e Angelita Zimmermann. Homologadas as 45 

bancas examinadoras de qualificação de mestrado dos discentes: José Nilton Silva Vargas, 46 

Daniélli Flores Dias, Rodrigo Corrêa Pontes, Rothieri Serres Luiz, Helena Maria Beling, Ronaldo 47 

Facco, Rafael Bilhan Freitas, Jakeline Baratto, Angéli Aline Behling, Jonatas Giovani Silva 48 

Aimon; qualificação de doutorado dos discentes Janete Cancelier, Fernanda Follmann e Daniel 49 

Junges Menezes. Aprovada a solicitação do discente José Nilton Silva Vargas para 50 

desligamento do coorientador Prof Marcelo Carvalho Ribeiro. Aprovadas as solicitações de 51 

prorrogação de qualificação das alunas Tiéle Lopes Cabral, Tassia Farencena Pereira, Angelita 52 

Tomazetti Scalamato, Denise Cristina Borges e José Leonardo de Souza Castilho. Aprovada a 53 



solicitação de coorientador dos discentes Débora Lamberty, Mirele Milani da Silva e Ivete 54 

Rodrigues sendo respectivamente os professores Luis Eduardo de Souza Robaina, Clayton 55 

Hilig e Rivaldo Mauro de Faria. Deferida a solicitação do professor Sandro Sidnei Vargas de 56 

Cristo, para participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFSM como docente 57 

de outra instituição de ensino superior-IES de acordo com a resolução número 024/08. 58 

Aprovado o relatório final de estágio de pós doutorado de Giancarla Salamoni conforme parecer 59 

da Professora Meri Lourdes Bezzi. Nos assuntos gerais tratou-se sobre o contato feito pelos 60 

professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em História, sobre a realização do 61 

Congresso Internacional no mês de novembro que aborda a temática de território, desta forma 62 

houve a solicitação de apoio do PPGGEO na realização do evento, onde ficou decidido a 63 

realização de uma reunião da linha de pesquisa Dinâmicas Territoriais do Cone Sul, para 64 

discussão sobre as possibilidade dos professores auxiliarem a organização do evento. Nada 65 

mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 66 


