
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 2 

ATA Nº128 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 3 

REUNIÃO DO COLEGIADO 4 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 5 

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

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

estando presentes os professores, Romario Trentin coordenador, Eliane Maria Foleto, Eduardo 8 

Schiavone Cardoso e os acadêmicos Bruno Traessel Schreiner e Thales Silveira Souto. Não 9 

compareceu e justificou ausência a Professora Andréa Valli Nummer O Coordenador do 10 

Programa deu início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata número 11 

cento e vinte e seis e cento e vinte e sete; 2) Solicitação de cômputo de créditos; 3) Solicitação 12 

de oferta de disciplina concentrada; 4) Solicitação de participação como Professora Voluntária 13 

de Janete Cancelier; 5) Solicitação de abertura de turma, fora do prazo para docência 14 

orientada; 6) Análise de submissão de artigo da versão final de dissertação; 7) Horário para o 15 

primeiro semestre de dois mil e dezenove; 8)Assuntos gerais. Dando início a reunião foi 16 

aprovada a ata número cento vinte e seis e cento e vinte e sete. Aprovada a solicitação de 17 

computo de créditos de Paloma da Silva Savian (quatro créditos em evento). Foi aprovada a 18 

solicitação de oferta da disciplina Tópicos Especiais em Geografia para o primeiro semestre de 19 

dois mil e dezenove da pós-doutoranda Janete Cancelier, também aprovada sua solicitação de 20 

participação como professora voluntária pelo Programa Especial para Participação em 21 

Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo período de um ano. Homologada a aprovação 22 

por “ad referendum”, da abertura de turma fora de prazo da disciplina docência orientada para a 23 

discente Isabela Silveira Mello. No sexto ponto foi analisado pelos membros o encaminhamento 24 

de artigo já publicado antes da defesa final da dissertação do discente Ismael Hoppe, o qual foi 25 

aceito, justifica-se a aprovação deste artigo por não ser o mesmo usado para o computo de 26 

créditos, ser da área e da temática da dissertação e foi publicado no mesmo semestre da 27 

defesa final em revista qualificada na área de Geografia. No sétimo ponto de pauta foi aprovado 28 

o horário para o primeiro semestre de dois mil e dezenove.  Nos assuntos gerais foi aprovada a 29 

solicitação de aproveitamento do teste de suficiência em inglês e espanhol do discente Diego 30 

de Almeida Prado. Ainda nos assuntos gerais foi tratado da necessidade de discussões e 31 

elaboração do edital de credenciamento dos docentes colaboradores para o PPGGEO, visto 32 

que o mesmo deve ser publicado e a seleção ocorrer no primeiro semestre de 2019. Nada mais 33 

havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 34 

 35 
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