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REUNIÃO DO COLEGIADO 4 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e 5 

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

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

Graduação em Geografia, estando presentes os professores, Romario Trentin 8 

coordenador, Andrea Valli Nummer, Eduardo Schiavone Cardoso, Luís Eduardo de 9 

Souza Robaina e os acadêmicos Thales Silveira Souto e Bruno Traesel Schreiner. O 10 

Coordenador do Programa deu início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) 11 

Aprovação da ata 129 e 130; 2) Solicitação de troca de orientador; 3) Aproveitamento 12 

de disciplina; 4) Prorrogação de defesa de qualificação; 5) Análise de solicitação de 13 

reconsideração da homologação do processo de seleção 2019; 6) Análise do acordo de 14 

cooperação técnico-científica a ser firmado com a UDELAR; 7) Assuntos gerais. Dando 15 

início a reunião o coordenador solicitou inclusão de um ponto de pauta referente a 16 

Solicitação de Cômputo de Créditos, que foi aprovado por todos. No primeiro ponto de 17 

pauta, foi posto em votação os conteúdos das atas cento e vinte e nove e cento e trinta, 18 

sendo ambas aprovadas. No segundo ponto de pauta foi analisada a solicitação da 19 

Professora Eliane Maria Foleto quanto a troca de orientador da discente Priscila Terra 20 

Quesada que é sua orientada e passaria para a orientação do Professor José Manoel 21 

Mateo Rodríguez com co-orientação da professora Eliane, em função da temática da 22 

pesquisa da discente. O colegiado decidiu que a solicitação pode ser atendida, desde 23 

que a discente Priscila Terra Quesada se manifeste favorável a solicitação, visto que o 24 

documento encaminhado consta apenas a assinatura da professora Eliane Maria Foleto 25 

e do Professor José Manoel Mateo Rodriguez. No terceiro ponto de pauta foi aprovado 26 

o aproveitamento da disciplina cursada durante o mestrado do PPGGEO/UFSM 27 

Tópicos Gerais em Geografia do discente Igor da Silva Knierin. No quarto ponto de 28 

pauta foi aprovada a prorrogação da qualificação de mestrado do discente Ronaldo 29 

Machado da Fontoura de meados de novembro para o dia dez de dezembro devido a 30 

agenda da banca examinadora. No quinto ponto de pauta foram analisadas as 31 

solicitações de reconsideração da homologação do processo de seleção 2019 dos 32 

candidatos Francisco Monte Alverne de Sales Sampaio e Edwin da Costa. No caso do 33 

candidato Francisco Monte Alverne de Sales Sampaio o mesmo não assinou a ficha de 34 

avaliação da produção acadêmica e, considerando o item 31.3.2 do edital de seleção: 35 

“31.3.2. Ficha de avaliação da produção acadêmica (ANEXO 31.1), devidamente 36 

preenchida, assinada e com documentação comprobatória numerada segundo a 37 

sequência da ficha”, o colegiado manteve o indeferimento atendendo ao item 2.1 do 38 

referido edital de seleção: “2.1. As Comissões de seleção deverão indeferir as 39 

inscrições que não atendam a todos os requisitos e exigências deste edital.” No caso do 40 

candidato Edwin da Costa o candidato não encaminhou o histórico escolar e, conforme 41 

o item 67.2.1 do edital, que trata da documentação necessária para a avaliação do 42 

candidato: “67.2.1. Cópia do Diploma e Histórico Escolar do Curso de Graduação.”, o 43 

colegiado manteve o indeferimento atendendo ao item 2.1 do referido edital de seleção: 44 

“2.1. As Comissões de seleção deverão indeferir as inscrições que não atendam a 45 

todos os requisitos e exigências deste edital.”. No sexto ponto de pauta foi analisado o 46 

acordo de cooperação técnico-científica a ser firmado com a UDELAR, bem como o 47 

Plano de trabalho do referido convênio sendo aprovado o plano de trabalho e o 48 

convênio de cooperação técnico-científica a ser firmado entre a UFSM e a UDELAR. No 49 



sétimo ponto de pauta foi aprovado o cômputo de 4 créditos referente a artigo publicado 50 

em revista científica qualis A2 de André Ricardo Furlan. Nos assuntos gerais o 51 

coordenador informou a alteração no calendário de avaliação da CAPES, sendo que a 52 

entrega do relatório Sucupira pelos coordenadores passou do dia 12 de fevereiro para 53 

08 de março de 2019. Também informou sobre a alteração do termo de compromisso 54 

do bolsista que foi alterado pela CAPES e, dentre as alterações consta que não é mais 55 

necessário a autenticação da assinatura do bolsista e, que deverá haver a assinatura 56 

do coordenador do curso e do representante da comissão de bolsa e, sendo que 57 

atualmente o coordenador do curso responde pela presidência da comissão de bolsas, 58 

isto precisa ser alterado no regulamento interno do PPGGEO, para que não haja 59 

sobrecarga do Coordenador. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a 60 

reunião, agradecendo a presença de todos. 61 
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