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Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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, Andréa Valli Nummer, André Weissheimer de 10 

Borba, Méri Lourdes Bezzi os acadêmicos Guilherme Cardoso da Silva, Kelly Perlin Cassol e 11 

Ana Justina da Fonseca Ziegler. O Coordenador do Programa deu início à reunião com 12 

seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata noventa e quatro; 2) Solicitação de 13 

aproveitamento/dispensa disciplina e teste de suficiência; 3) Análise do relatório de pós-14 

doutorado de Anabela Deble; 4) Pedidos de reconsideração de indeferimento de aluno especial; 15 

5) Solicitação de credenciamento Prof. Fernando Pesce; 6) Edital bolsa sanduíche 7) 16 

Atualização do regimento; 8) Análise dos planos de atividades de docência orientada para 2º 17 

sem 2016; 9) Assuntos gerais. Dando início a reunião foi aprovada a ata de número noventa e 18 

quatro. Analisada e aprovada a solicitação de dispensa de disciplina de Leonardo Moreira 19 

Aguiar (GCC864 Uso racional dos recursos hídricos e desenvolvimento sustentável) cursada 20 

como aluno especial; também homologada a solicitação de aproveitamento do teste de 21 

suficiência de Mirele Milani da Silva em inglês aprovada por “ad referendum”. Referente a 22 

análise do relatório do estágio pós-doutoral de Anabela Deble foi indicado o Professor Adriano 23 

Severo Figueiró para analisar e emitir parecer. No quarto item da pauta foram analisadas as 24 

solicitações de reconsideração de indeferimento de aluno especial dos candidatos Claudio 25 

Leandro Buss David dos Santos da Conceição e Nátaly Hendriu Vieira Teixeira que não 26 

assinaram a ficha de inscrição, sendo indeferido por ser uma exigência do edital nº024/2016 27 

item 4.1. Foi avaliada a documentação de credenciamento do professor Fernando Pesce, o 28 

mesmo foi encaminhado no prazo solicitado, porém por problemas técnicos de e-mail, não 29 

foram avaliados na reunião anterior a quando ocorreu o credenciamento dos docentes. Após a 30 

análise dos documentos, o professor Fernando Pesce foi credenciado como orientador de 31 

doutorado do PPGGEO e foi aceita a disciplina ofertada pelo referido professor, a ser 32 

ministrada nos cursos de mestrado e doutorado.  Foi ratificada pelo colegiado a seleção para o 33 

doutorado sanduiche realizada conforme edital número dois de seis de abril de dois mil e 34 

dezesseis aprovado em reunião do colegiado no dia sete de julho conforme ata noventa e três. 35 

Analisados os planos de docência orientada dos discentes matriculados no segundo semestre 36 

de dois mil e dezesseis sendo aprovados, também foram aprovados pelo colegiado a 37 

solicitação de mobilidade acadêmica dos alunos Marcelo Bez da Universidade Federal do 38 

Paraná e de Daniele Wancura Barbieri Peixoto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 39 

na disciplina docência orientada. Quanto a atualização do regimento ficará responsável os 40 

professores André Weissheimer de Borba e Romario Trentin. Nos assuntos gerais foi relato 41 

pelo coordenador as discussões referentes à avaliação das revistas, livros e programas pela 42 

Coordenação de Área da Geografia na CAPES, o balanço financeiro e pagamento das 43 

anuidades da ANPEGE e da realização do ENANPEGE, ocorridas no Fórum de coordenadores 44 

da ANPEGE ocorrido em São Luís do Maranhão. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador 45 

encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 46 


