
            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 1 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 2 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 3 

ATA Nº99 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016 4 

REUNIÃO DO COLEGIADO 5 

 6 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, 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, Andréa Valli Nummer, André 10 

Weissheimer de Borba, Benhur Pinós da Costa o acadêmico Guilherme Cardoso da Silva a 11 

discente Ana Justina da Fonseca Ziegler justificou ausência. O Coordenador do Programa deu 12 

início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata noventa e oito; 2) 13 

Solicitação de cômputo de créditos 3) Criação de disciplina; 4) Solicitação de prorrogação de 14 

defesa de qualificação 5) Análise da situação de discentes em débito com a secretaria; 6) 15 

Assuntos gerais. Por solicitação do coordenador foi incluso na pauta a análise do parecer do 16 

relatório final de pós-doutoramento de Anabela Silveira de Oliveira Deble. Dando início a 17 

reunião foi aprovada a ata número noventa e oito. Analisada e aprovada as solicitações de 18 

computo de créditos de: Nei Leiria do Nascimento (dois créditos publicação em evento), Dreisse 19 

Gabbi Fantinelli (quatro créditos publicação em evento), João Batista Villas Boas Simoncini 20 

(dois créditos em evento), Natália Lampert Batista (dois créditos em evento) a solicitação de 21 

cômputo de crédito referente a publicação na revista Geonorte não foi aprovada devido a 22 

revista não constar no periódico qualis da Capes, homologados as solicitações de computo de 23 

créditos aprovados “ad referendun”, para abertura de processo de defesa de: Altair Groff 24 

(quatro créditos publicação em evento) e Felipe Correa dos Santos (quatro créditos publicação 25 

em revista e dois créditos publicação em evento). No terceiro ponto de pauta aprovou-se a 26 

criação da disciplina proposta pelo professor Lauro Cesar Figueiredo, denominada “Paisagem 27 

como patrimônio: do conceito à chancela e gestão”. Aprovada a solicitação de prorrogação do 28 

prazo de defesa de qualificação de tese de José Leonardo de Souza Castilho para maio de dois 29 

mil e dezessete. Foi analisada a situação dos discentes em débito com a secretaria e decidiu-se 30 

pelo desligamento do programa de Jaqueline da Silva uma vez que a discente não entregou a 31 

versão final da dissertação no prazo estipulado; os discentes André Pinho Peter, Diego de 32 

Almeida Prado serão convocados para reunião com a coordenação pois os mesmos não 33 

defenderam a qualificação no prazo; referente a discente Talita Tomazetti foi dado prazo para 34 

entrega da versão final da dissertação até quinze de dezembro, se não entregar até esta data 35 

será desligada conforme artigo cinquenta e três do regulamento do programa de pós-graduação 36 

em geografia. Após leitura do parecer do Professor Adriano Severo Figueiró foi aprovado o 37 

relatório final do estágio pós-doutoral de Anabela Silveira de Oliveira Deble. Nos assuntos 38 

gerais, a Profª Andrea informou aos presentes que o PPGGEO foi contemplado com uma vaga 39 

para professor visitante e, que a coordenação se reuniu com a PROGEP durante a semana 40 

anterior para ajustes do edital de seleção que deverá ser aberto em meados de dezembro. 41 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de 42 

todos. 43 


