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ATA Nº132 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 3 

REUNIÃO DO COLEGIADO 4 

Aos doze dias do mês de dezembro 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 6 

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

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

Valli Nummer, Eduardo Schiavone Cardoso, Eliane Maria Foleto e os acadêmicos 9 

Mirieli da Silva Fontoura e Bruno Traesel Schreiner. O Coordenador do Programa deu 10 

início à reunião com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata 131; 2) Solicitação 11 

de cômputo de créditos; 3) Solicitação de prorrogação de defesa de dissertação e tese; 12 

4) Análise dos relatórios das atividades do estágio de docência orientada 5) 13 

homologação do processo de seleção 2019; 6) Assuntos gerais. Dando início a reunião 14 

foi aprovada a ata número cento e trinta e um. No segundo ponto de pauta foram 15 

aprovadas as solicitações de cômputo de créditos dos discentes André Ademir Weber 16 

(quatro créditos de artigos publicados em evento nacional); Liliane Milani de Moraes 17 

(quatro créditos de artigos publicados em evento nacional) e Ricardo Stedile Neto 18 

(quatro créditos de artigo publicados em evento internacional). Foram analisadas as 19 

solicitações de prorrogação de defesa de dissertação sendo aprovadas por seis meses 20 

a partir de março de dois mil e dezenove de: Bruno Casanova Vilaverde Gomes, Eloisa 21 

Penna da Rosa, Henrique Rudolfo Hettwer, Letícia Ramires Corrêa, Ronaldo Machado 22 

da Fontoura; por cinco meses a partir de março de dois mil e dezenove de Louise da 23 

Silveira e de Mateus Machado Santos e de dois meses a partir de março de dois mil e 24 

dezenove para Paloma da Silva Savian. Aprovadas as solicitações de prorrogação de 25 

defesa de tese por seis meses a partir de março de dois mil e dezenove de: Franciele 26 

da Silva, Indiara Bruna Costa Moura Moraes, Jaqueline Lessa Maciel, Joel Albino 27 

Rabaiolli, Leonardo Pinto dos Santos, Medianeira dos Santos Garcia, Joceli Augusto 28 

Gross; por quatro meses a partir de março de dois mil e dezenove de Anna Christine 29 

Ferreira Kist e Kelly Perlin Cassol e de três meses a partir de março de dois mil e 30 

dezenove para Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad. Foram analisados 31 

os relatórios das atividades do estágio de docência dos discentes matriculados no 32 

segundo semestre de dois mil e dezenove sendo aprovados. No quinto ponto de pauta 33 

foi homologado o resultado do processo de seleção de mestrado e doutorado para 34 

ingresso no primeiro semestre de dois mil e dezenove. Nos assuntos gerais a 35 

professora Andrea fez um relato sobre a reunião dos coordenadores de projeto com a 36 

coordenação da PRPGP, destacando que os programas que fazem parte do Programa 37 

CAPES PrInt, não poderão concorrer as bolsas de PDSE e, que as Universidades estão 38 

negociando com a Capes a necessidade de inclusão de novos docentes nos Projetos 39 

Capes PrInt. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, 40 

agradecendo a presença de todos. 41 
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