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

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

Naturais e Exatas, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, estando 9 

presentes os professores, Romário Trentin Coordenador, Andrea Valli Nummer, Eliane Maria 10 

Foleto, Meri Lourdes Bezzi e o acadêmico Daniel Junges Menezes. Não compareceu e não 11 

justificou ausência o acadêmico Eduardo Marques da Silveira. O Coordenador do Programa 12 

deu início à reunião com seguinte ponto de pauta: 1) Aprovação da ata noventa e três; 2) 13 

Avaliação da documentação de Credenciamento de docentes; 3) Análise dos relatórios de 14 

docência orientada do 1º sem.2016; 4) Assuntos Gerais. No primeiro ponto de pauta, foi 15 

aprovada a ata número noventa e três, com alteração do segundo ponto de pauta, onde 16 

substituiu-se o termo aprovação por apreciação, referente à ata da reunião dos docentes que 17 

havia decidido sobre questões do novo edital de credenciamento dos docentes. No segundo 18 

ponto de pauta, foram analisados os documentos encaminhados para o credenciamento de 19 

docentes, conforme o Edital 04/2016 do PPGGEO e a Norma 01/2016, que define as normas de 20 

credenciamento de docentes, sendo credenciado no PPGGEO o docente Rivaldo Mauro de 21 

Faria, único docente que solicitou credenciamento. No terceiro ponto de pauta, foram 22 

analisados e aprovados os relatórios de docência orientada do primeiro semestre de 2016, 23 

sendo que foi reprovado o discente Leonardo Pinto dos Santos por não cursar a disciplina. 24 

Sobre este ponto, houve a discussão da necessidade de revisão das deliberações definidas 25 

pelo colegiado do PPGGEO, referente às regras de docência orientada, onde definiu-se apenas 26 

um discente por disciplina. No quarto ponto de pauta, foram tratados dos assuntos gerais, onde 27 

foi aprovada a composição da comissão de seleção de discentes para ingresso em 2017, 28 

ficando assim definidas: Comissão de seleção do Mestrado: Benhur Pinós da Costa 29 

(Presidente), Ane Carine Meurer (suplente), Cássio Arthur Wollmann (titular), André 30 

Weissheimer de Borba (suplente). Comissão de seleção do Doutorado: Bernardo Sayão Penna 31 

e Souza (Presidente), Mauro Kumpfer Werlang (suplente), César de David (titular) e Carmen 32 

Rejane Flores Wizniewsky (suplente). Também homologados os novos representantes  33 

discentes da comissão de bolsa e colegiado sendo: para a comissão de bolsa Simone Marafiga 34 

Degrandi (titular), Cleiton Luis Froelich (titular) Natália Lampert Batista (suplente) Samara 35 

Simon Christmann (suplente); para o colegiado Guilherme Cardoso da Silva (titular) Ana Justina 36 

da Fonseca Ziegler (titular)  Gustavo Hermann (suplente) Kelly Perlin Cassol (suplente) O 37 

coordenador do Programa informou que os alunos bolsistas que tiveram acúmulo de bolsas no 38 

ano de 2013 terão que devolver o valor de uma das bolsas recebidas no período, conforme 39 

decisão da Capes. Também informou que estará participando do Fórum de coordenadores da 40 

ANPEGE, no Maranhão, durante a semana de 25 a 29 de agosto. A professora Eliane, informou 41 

que durante o período de 25 a 28 de agosto o Grupo de Pesquisa PANGEA estará 42 

desenvolvendo atividades do grupo, como palestras, participando de audiências públicas e 43 

defesa de qualificação de discente do grupo. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador 44 

encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 45 


