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REUNIÃO DO COLEGIADO 4 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta 5 

minutos reuniu-se na sala número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do 6 

Centro de Ciências Naturais e Exatas, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em 7 

Geografia, estando presentes os professores, Romario Trentin coordenador, Andréa 8 

Valli Nummer, Eliane Maria Foleto, e os acadêmicos Jacson Dreyer Schumacher e 9 

Thales Silveira Souto. Não compareceu e não justificou ausência o Professor Rivaldo 10 

Mauro de Faria. O Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos 11 

de pauta: 1) Aprovação da ata número cento e vinte e cinco 2) Aproveitamento de 12 

disciplina e teste de suficiência; 3) Solicitação de coorientador; 4) Análise do relatório 13 

final de pós-doutorado 5) Edital de seleção para ingresso em dois mil e dezenove 6) 14 

Assuntos gerais. Dando início a reunião foi aprovada a ata número cento vinte e cinco. 15 

No segundo ponto de pauta, foi aprovada a solicitação de aproveitamento de disciplinas 16 

cursadas durante o mestrado do PPGGEO/UFSM de: William Gaida sendo 17 

Geotecnologias aplicadas à análise ambiental e Processos de dinâmicas superficiais e 18 

riscos ambientais associados e de Patricia Ziani, sendo as disciplinas Geopatrimônio e 19 

geoconservação A, Paisagem e patrimônio natural, e Geotenologias aplicadas a análise 20 

ambiental. Aprovadas as solicitações de aproveitamento do teste de suficiência em 21 

língua inglesa de Willian Gaida e Pedro Leonardo Cezar Spode e, em espanhol de 22 

Joceli Augusto Gross. Foi aprovada a solicitação da discente Patricia Ziani para incluir o 23 

professor visitante Jose Manuel Mateo Rodriguez como coorientador. Analisado o parecer 24 

emitido pela Professora Meri Lourdes Bezzi referente ao relatório final de estágio pós-doutoral 25 

da Professora Daiane Loreto de Vargas o qual foi aprovado. Após a leitura e discussão da 26 

minuta do edital de seleção para ingresso de discentes nos cursos de mestrado e 27 

doutorado do PPGGEO para dois mil e dezenove, o mesmo foi aprovado. Foi informado 28 

pelos discentes os novos representantes discentes no colegiado e comissão de bolsas 29 

indicados em reunião de alunos que são: Colegiado Bruno Traesel Schreiner (titular do 30 

mestrado) Thales Silveira Souto (titular do doutorado), Mirieli da Silva Fontoura 31 

(suplente do doutorado) e Alice Poche Gabriel (suplente do mestrado) para Comissão 32 

de bolsas Elisângela Lopes da Silva (titular do doutorado) Denise Lenise Machado 33 

(titular do mestrado), Greice Kelly Perske da Silva (suplente do doutorado) e Isabela 34 

Silveira Melo (suplente do mestrado). Ainda nos assuntos gerais foi solicitado indicação 35 

de nomes de professores a serem convidados para ministrarem palestras durante a 36 

Jornada Acadêmica Integrada (JAI). Nada mais havendo a tratar, o Coordenador 37 

encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 38 

 39 

Romario Trentin ______________________________________ 40 

Andréa Valli Nummer __________________________________ 41 

Eliane Maria Foleto ____________________________________ 42 

Rivaldo Mauro de Faria  ________________________________ 43 

Jacson Dreyer Schumacher _____________________________ 44 

Thales Silveira Souto ___________________________________ 45 


