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Aos oito dias do mês de junho 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, Eliane 10 

Maria Foleto, Benhur Pinós da Costa os acadêmicos Eduardo Marques da Silveira e Daniel 11 

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

pauta: 1) Aprovação da ata oitenta e oito 2) solicitação de cômputo de créditos 3) Solicitação de 13 

prorrogação de defesa de qualificação e dissertação 4) Prorrogação contrato voluntário 14 

Giancarla Salamoni 5) Credenciamento de docentes 6) Assuntos gerais.  Dando início à reunião 15 

foi aprovada a ata de número oitenta e oito. Analisada e aprovada à solicitação de cômputo de 16 

créditos da discente Natália Lampert Batista (quatro créditos de publicação em revista). 17 

Aprovada a solicitação de prorrogação de qualificação de mestrado de Nei Leiria do 18 

Nascimento e da defesa de dissertação das discentes: Valquiria Conti e Carla Silveira Pereira. 19 

No quarto ponto da pauta foi aprovada a solicitação de prorrogação do contrato voluntário da 20 

Professora Giancarla Salamoni. Referente ao credenciamento para o próximo quadriênio 21 

aprovou-se as normas, que se encontram anexa a esta ata. Ficou agendada uma reunião de 22 

professores para o dia dezessete de junho para demais discussões sobre a abertura do 23 

processo de credenciamento. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, 24 

agradecendo a presença de todos. 25 


