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Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta minutos, 7 

reuniram-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, Eliane Maria Foleto Coordenadora, Cesar De David, 10 

Waterloo Pereira Filho, Eduardo Schiavone Cardoso e as acadêmicas Franciele da Silva e 11 

Franciele Francisca Marmentini Rovani . A Coordenadora do Programa deu início à reunião, 12 

que teve como pontos de pauta: 1) Aproveitamento de disciplina e teste de suficiência 2) 13 

Processo de Rafael Batista Obetine; 3) Defesa Andrea Hekert Netto; 4) Criação APGS 14 

doutorado 5) Inclusão de disciplinas no doutorado 6) Inativação das disciplinas 7) assuntos 15 

gerais. No primeiro ponto de pauta foram aprovadas as solicitações de dispensa do teste de 16 

suficiência das alunas Marilse Beatriz Losekann e Fernanda Maria Follmann em língua 17 

espanhola e inglesa; analisadas e aprovadas às solicitações de dispensa de disciplinas dos 18 

alunos: Marilse Beatriz Losekann GCC 843 desenvolvimento rural sustentável e GCC 855 19 

territórios rurais: dinâmicas e conflitos; de Fernanda Maria Follmann nas disciplinas GCC 848 20 

geomorfologia aplicada: a análise geomorfológica no contexto social e GCC 841 geoecologia 21 

ambas realizadas no mestrado do PPGGEO;   a solicitação de aproveitamento das disciplinas 22 

análise regional: agricultura e da disciplina agricultura familiar: desenvolvimento e organização 23 

do espaço  de Janete Webler Cancelier cursadas na UFSC, foram aprovadas sendo 24 

equivalentes a GCC 855 territórios rurais: dinâmica e conflitos e GCC 843 desenvolvimento 25 

rural sustentável;  aprovada a solicitação do doutorando João Batista Villas Boas Simoncini 26 

para aproveitamento das disciplinas geografia da agricultura brasileira e da disciplina políticas 27 

públicas, movimentos sociais e agricultura sendo equivalentes respectivamente a GCC 846 28 

espaço agrário e desenvolvimento rural e GCC 855 territórios rurais: dinâmicas e conflitos 29 

aprovada o aproveitamento da disciplina ciência e tecnologia de queijos especiais realizada 30 

durante o doutorado e afim com a tese do doutorando.   O segundo ponto da pauta tratou sobre 31 

o processo de Rafael Batista Obetine, após a leitura da solicitação de esclarecimentos e de 32 

revisão do ato de reprovação foi definido que o processo será encaminhado para a comissão 33 

examinadora atender as solicitações do aluno. Foi dada ciência ao colegiado pela 34 

coordenadora que a mestranda Andrea Herkert Netto que está com o processo de defesa em 35 

aberto desde janeiro irá defender em cinco de maio de dois mil e quatorze por motivos de 36 

saúde na família, sendo que a mesma apresentou atestado médico justificando. No quarto 37 

ponto da pauta foi aprovada a criação das APGs para o curso de doutorado e aprovados a 38 

inclusão no currículo do doutorado das disciplinas GCC 870 Tópicos Gerais em Geografia, GCC 39 

878 Tópicos Especiais em Geografia B e GCC 879 Tópicos Gerais em Geografia C.O sexto 40 

ponto de pauta foi retirado. Nos assuntos gerais foi solicitado ao membro representante da linha 41 

de pesquisa Dinâmicas Territoriais do Cone Sul, que consultasse a linha para oferta de uma 42 

disciplina concentrada no segundo semestre de dois mil e quatorze; aprovada a solicitação de 43 

co-orientador para a mestranda Natália Lampert Batista.  Nada mais havendo a tratar, a 44 

Coordenadora encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 45 

Eliane Maria Foleto______________________________________________________ 46 

Cesar De David _________________________________________________________ 47 

Waterloo Pereira Filho ______________________________________________ 48 

Eduardo Schiavone Cardoso _________________________________________ 49 

Franciele Francisca Rovani___________________________________________ 50 

Franciele da Silva __________________________________________________ 51 


