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REUNIÃO DO COLEGIADO 4 

Aos vinte dias do mês de dezembro 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, Rivaldo 8 

Mauro de Faria, Eliane Maria Foleto e o acadêmico Bruno Traesel Schreiner Não 9 

compareceram e justificaram ausência Thales Silveira Souto e Mirieli da Silva Fontoura 10 

e a professora Andrea Vali Nummer. O Coordenador do Programa deu início à reunião 11 

com seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata 132; 2) Solicitação de cômputo de 12 

créditos; 3) Solicitação de prorrogação de defesa de dissertação e tese; 4) Remanejo 13 

processo seletivo dois mil e dezenove; 6) Assuntos gerais. Dando início a reunião foi 14 

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

aprovadas as solicitações de cômputo de créditos dos discentes Mateus Machado 16 

Santos (dois créditos de artigo publicado em evento nacional e dois crédito de artigo 17 

publicado em evento internacional); Cleiton Luis Froelich (seis créditos de artigos 18 

publicados em evento nacional) e homologada a solicitação de cômputo de créditos, 19 

aprovada por “ad referendum” para abertura de processo de defesa de dissertação de 20 

Tuane Telles Rodrigues (seis créditos de artigo publicados em evento nacional e dois 21 

créditos em evento internacional). Foram analisadas as solicitações de prorrogação de 22 

defesa de dissertação sendo aprovadas por quatro meses a partir de março de dois mil 23 

e dezenove de: Ana Clarice Soares Hanauer, Jacson Dreyer Schumacher e Janderlei 24 

Velasque Dal Osto. Aprovadas as solicitações de prorrogação de defesa de tese por 25 

seis meses a partir de março de dois mil e dezenove de: Dilson Nicoloso Cechin e por 26 

quatro meses a partir de março de dois mil e dezenove de Leandro Jesus Maciel de 27 

Menezes. No quarto ponto de pauta foi aprovado o remanejo e trocas de orientador dos 28 

candidatos aprovados no Processo de seleção dois mil e dezenove, definidos pela 29 

comissão de seleção. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião, 30 

agradecendo a presença de todos. 31 
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