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Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-7 

se 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, Andréa Valli Nummer, André 10 

Weissheimer de Borba, Benhur Pinós da Costa os acadêmicos Guilherme Cardoso da Silva, e 11 

Gustavo Herrmann. O Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos de 12 

pauta: 1) Aprovação da ata noventa e seis e noventa e sete; 2) Solicitação de aproveitamento 13 

de teste de suficiência; 3) Solicitação de cômputo de créditos 4) Oferta de disciplina 14 

concentrada; 5) Solicitação e credenciamento do Prof. Lauro Cesar Figueiredo 6) Avaliação do 15 

relatório de pós-doutorado de João Batista Cabral; 7) Assuntos gerais. Dando início a reunião 16 

foram aprovadas as atas de número noventa e seis e noventa e sete. Analisada e aprovada a 17 

solicitação de aproveitamento do teste de suficiência de Angelita Zimmermann e Ismael Luiz 18 

Hoppe. Aprovada a solicitação de cômputo de créditos de Nelson Cicconet (quatro créditos 19 

publicação em revista), e de José Nilton Silva Vargas (quatro créditos publicação em evento). 20 

No quarto ponto de pauta aprovou-se a oferta das disciplinas tópicos especiais em geografia 21 

para o primeiro semestre de dois mil e dezessete, sendo os professores Álvaro Heidrich da 22 

UFRGS e Suzane Bevilacqua Marcuzzo. Para o segundo semestre fica responsável pela 23 

disciplina o professor Guilherme Pippi. Foi analisada a solicitação de credenciamento do 24 

Professor Lauro Cesar Figueiredo onde decidiu-se pelo não credenciamento neste ano, visto 25 

que 2016 corresponde ao último ano de avaliação do quadriênio e o edital de abertura de vagas 26 

para seleção 2017 já foi publicado e, o credenciamento do referido professor sem que o mesmo 27 

apresente nenhuma orientação no ano corrente poderia acarretar uma avaliação negativa ao 28 

programa. Será sugerido ao professor a oferta de uma disciplina para o segundo semestre de 29 

dois mil e dezessete e que o mesmo solicite credenciamento no ano de 2017. Referente a 30 

análise do relatório do estágio pós-doutoral de João Batista Cabral foi indicado o Professor 31 

Roberto Cassol para analisar e emitir parecer. Nos assuntos gerais foi aprovada a oferta de 32 

disciplina para o primeiro semestre de dois mil e dezoito. Nada mais havendo a tratar, o 33 

Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 34 


