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REUNIÃO DO COLEGIADO 4 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às oito horas reuniu-se 5 

na sala número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do Centro de Ciências 6 

Naturais e Exatas, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, estando 7 

presentes os professores, Romario Trentin coordenador, Andréa Valli Nummer, Eliane 8 

Maria Foleto, Eduardo Schiavone Cardoso e os acadêmicos Ana Clarice Soares 9 

Hanauer e Thales Silveira Souto. O Coordenador do Programa deu início à reunião com 10 

seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata número cento e vinte e quatro 2) 11 

Aproveitamento de disciplina e teste de suficiência; 3) Solicitação de cômputo de 12 

créditos; 4) Solicitação de prorrogação de defesa 5) Solicitação de credenciamento; 6) 13 

Solicitação de pós-doutorado; 7) Relatórios de docência orientada do primeiro semestre; 14 

8) Planos de docência orientada para o segundo semestre; 9) Regime de exercícios 15 

domiciliares de Janete Reis; 10) Edital de seleção para ingresso em dois mil e dezenove  16 

11) Assuntos gerais. Dando início a reunião foi aprovada a ata número cento vinte e 17 

quatro. No segundo ponto de pauta, foi aprovada a solicitação de aproveitamento de 18 

disciplina cursadas no mestrado de Rômulo Augusto Aragonês Aita sendo 19 

Epistemologia da ciência geográfica, Geomorfologia aplicada :a análise geomorfológica 20 

no contexto social, Tópicos em ciência do solo aplicados à geografia, Escorregamento e 21 

voçorocas: análise e formas de contenção e Geotecnologias aplicadas à análise 22 

ambiental, também aprovado o aproveitamento da disciplina Métodos de análise de 23 

dados em saúde cursada pelo discente Iago Turba Costa na Universidade Federal de 24 

Pelotas. Aprovadas as solicitações de aproveitamento do teste de suficiência Toefl ITP 25 

em língua inglesa de Isabela Silveira Mello, em espanhol de Valdir Skrzyplzak e de 26 

Rômulo Augusto Aragonês em Inglês. Foi homologada a solicitação de cômputo de 27 

crédito aprovada “ad referendum” para abertura de processo de defesa de Zuleika Maria 28 

da Silva Ries sendo dois créditos de publicação de artigo em evento. Homologada a 29 

solicitação de prorrogação de defesa de dissertação de Zuleika Maria da Silva Ries para 30 

setembro aprovada por “ad referendum”. Aprovada a solicitação de prorrogação de 31 

defesa de qualificação de tese de Djulia Ziemann para o mês de outubro. Discutiu-se a 32 

solicitação de credenciamento solicitada pelo Professor Adriano Luís Heck, da 33 

Universidade Federal de Pelotas, onde definiu-se que será analisado no período em que 34 

for publicado o edital para credenciamento, sendo que o mesmo poderá ofertar uma 35 

disciplina concentrada. Deferida a solicitação da Professora Janete Webler Cancelier 36 

para realização de estágio pós-doutoral sendo a mesma aprovada como bolsista 37 

PNPD/CAPES, referente a solicitação de pós-doutorado da Professora Malva Andrea 38 

Mancuso foram definidos dois encaminhamentos, o primeiro é realizar uma consulta 39 

junto a PRPGP sobre a possibilidade da candidata realizar o Pós-doutorado no 40 

PPGGEO/UFSM, visto que a mesma é servidora da UFSM e a RESOLUÇÃO N. 002/05 41 

da UFSM define “Art. 10 O Programa de Pós-Doutorado da UFSM constitui-se na realização, 42 

por portadores do título de Doutor, não-servidores da UFSM...”. O segundo encaminhamento, 43 

em sendo aceita a realização do Pós-Doc pela PRPGP, seria da adequação da 44 

disciplina e do projeto de pesquisa propostos. Quanto a consulta realizada junto a 45 

PRPGP a mesma destacou que mesmo sendo de outro campi, não é possível a 46 

realização do Pós-doc na mesma instituição. No sétimo ponto de pauta foram aprovados 47 

os relatórios de docência orientada do primeiro semestre e também aprovados os 48 

planos de docência orientada dos discentes matriculados para o segundo semestre. 49 



Aprovado o regime de exercícios domiciliares de aluna gestante de Janete Teresinha 50 

Reis, até treze de outubro. Referente ao edital para ingresso em dois mil e dezenove 51 

será solicitado o número de vagas aos professores e a comissão será formada por todos 52 

os professores que oferecerem vaga. Nos assuntos gerais foi dado ciência ao colegiado 53 

a pedido do professor Benhur Pinós da Costa que sua orientanda de doutorado 54 

Jaqueline Lessa Maciel vem apresentando dificuldades no desenvolvimento da pesquisa 55 

e que pode não apresentar o resultado esperado. Foi apresentado pelos discentes uma 56 

demanda referente a tabela de renovação de bolsa o que foi orientado a encaminhar 57 

para comissão de bolsas. Foi apresentado pelo coordenador e pelos discentes as 58 

demandas a ser apresentada no seminário estratégico, sendo aprovado pelo colegiado. 59 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a 60 

presença de todos. 61 


