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ATA Nº130 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018 3 

REUNIÃO DO COLEGIADO 4 

Aos doze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas reuniu-se 5 

extraordinariamente 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, Andrea Valli Nummer, Eliane 8 

Maria Foleto, Eduardo Schiavone Cardoso e a acadêmica Mirieli da Silva Fontoura. O 9 

Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) Análise de 10 

solicitação de reconsideração da homologação do processo de seleção 2019; 2) Assuntos 11 

gerais. Dando início a reunião o coordenador apresentou as duas solicitações de 12 

reconsideração recebidas pelo PPGGEO/UFSM. O primeiro caso refere-se à solicitação de 13 

Sheyla Olívia Groff Birro, que teve sua inscrição homologada, porém com as defesas de forma 14 

presencial, por não ter encaminhado documento que comprove o endereço da candidata. 15 

Tendo em vista que o EDITAL Nº 027, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018 INSCRIÇÕES AO 16 

PROCESSO SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO - NÍVEL DE DOUTORADO, MESTRADO E 17 

ESPECIALIZAÇÃO PARA INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2019, não prevê recebimentos 18 

de documentos fora do prazo do período de inscrição e envio dos documentos que ocorreu no 19 

período de 01 a 19 de outubro, até às 19h59min, manteve-se a homologação da inscrição da 20 

candidata com realização das defesas de forma presencial. O segundo caso refere-se a 21 

solicitação de Edwin da Costa, que não teve sua inscrição homologada, por não encaminhar o 22 

histórico escolar, conforme item 67.2.2. Cópia do Diploma e Histórico Escolar do Curso de 23 

Graduação do referido Edital. Tendo em vista que o Edital, não prevê recebimentos de 24 

documentos fora do prazo do período de inscrição e envio dos documentos que ocorreu no 25 

período de 01 a 19 de outubro, até às 19h59min, manteve-se a não homologação da inscrição 26 

do candidato. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, agradecendo a 27 

presença de todos. 28 
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