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Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se na 7 

sala número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do Centro de Ciências Naturais e 8 

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

professores, Romário Trentin Coordenador, Andrea Valli Nummer, Eliane Maria Foleto, Benhur 10 

Pinós da Costa o acadêmico Daniel Junges Menezes. Não compareceu e não justificou 11 

ausência o acadêmico Eduardo Marques da Silveira. O Coordenador do Programa deu início à 12 

reunião com seguinte ponto de pauta: 1) Aprovação das atas noventa e um e noventa e dois; 2) 13 

Apreciação da ata número dezoito da reunião dos docentes; 3) Solicitação de aproveitamento 14 

de teste de suficiência; 4) Solicitação de cômputo de créditos; 5) Novo edital de credenciamento 15 

de docentes; 6) Assuntos Gerais. No primeiro ponto de pauta, foram aprovadas as atas número 16 

noventa e um e noventa e dois. No segundo ponto de pauta, foi apreciada a ata número dezoito 17 

da reunião dos docentes que ocorreu dia onze de julho de dois mil e dezesseis e considerando 18 

as deliberações da assembleia para elaboração de edital de credenciamento para docente 19 

externo ao PPGGEO. No terceiro ponto de pauta, foi analisada e aprovada a solicitação de 20 

aproveitamento do teste de suficiência de: Nei Leiria do Nascimento em espanhol. No quarto 21 

ponto de pauta foi analisada a solicitação de Cômputo de créditos do discente Nei Leiria do 22 

Nascimento (publicação de trabalho completo em anais de eventos nacionais ou internacionais, 23 

com apresentação de certificado de participação – 02 (dois) créditos), para a aprovação dos 24 

créditos, foi solicitado que o discente encaminhe documentos que comprovem a publicação do 25 

trabalho apresentado. No quinto ponto de pauta, foi organizado e aprovado o novo edital de 26 

credenciamento de docentes, com duas vagas para a linha “Dinâmicas Territoriais do Cone 27 

Sul”, atendendo à deliberação da reunião dos docentes realizada em onze de julho de dois mil e 28 

dezesseis (em anexo o edital de seleção). No sexto ponto de pauta, foram tratados dos 29 

assuntos gerais, referente à liberação de uma cota de doze meses de bolsa sanduíche, PDSE 30 

(CAPES) com as novas normas, onde o programa define a forma de disponibilização da 31 

mesma: uma cota de 12 meses, ou duas cotas de 6 meses, ou 3 cotas de 4 meses. Foi definido 32 

utilizar o resultado do EDITAL Nº. 02 DE 06 de ABRIL DE 2016 PARA CLASSIFICAÇÃO DE 33 

DOUTORANDOS - PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR - 34 

PDSE/CAPES para a indicação dos candidatos à bolsa PDSE, onde tem-se dois candidatos 35 

aptos a concorrer à bolsa, desta forma, optou-se em distribuir a bolsa em duas cotas de 6 36 

meses cada. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a 37 

presença de todos. 38 


