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ATA DA 134ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às onze horas reuniu-se na 

sala número um mil cento e trinta e dois, do prédio dezessete do Centro de Ciências Naturais 

e Exatas, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, sob a Presidência do 

Professor Romario Trentin coordenador. Estavam presentes:  Andréa Valli Nummer, 

coordenadora substituta, Eliane Maria Foleto representante dos professores da linha de 

pesquisa dinâmicas da natureza e qualidade ambiental do cone sul, Eduardo Schiavone 

Cardoso professor representante da linha de pesquisa dinâmicas territoriais do cone sul, 

Thales Silveira Souto representante dos discentes do doutorado e Bruno Traesel Schreiner 

representante dos discentes do mestrado. Dando início à sessão, o presidente deu as boas-

vindas a todos e desejou pleno êxito nos trabalhos a serem realizados. Em seguida, passou à 

leitura, para apreciação, da ata 133ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade, foi homologada a seleção de concessão de bolsa de 

mestrado e doutorado conforme edital número um de dois mil e dezenove e edital de 

concessão de bolsa de mestrado número dois de dois mil e dezenove, sendo que receberam 

bolsa de doutorado os discentes: Ismael Luiz Hoppe e André Ricardo Furlan. De mestrado: 

Ligian Cristiano Gomes, Daniela Camila Froehlich, Priscila de Aguiar, Victória Lixinski 

Zanin, Lucas Mauricio Willecker dos Santos, Richard Kohler Marczewdky, Bruno Ribeiro 

de Oliveira, Marlon Roxo Madeira John Pablo Barbosa Notzold, Daniéli Uliana e Rafael 

Dezorzi. O discente Humberto Arleo Petrarca não enviou a documentação para 

implementação da bolsa por ter vínculo empregatício, também a discente Érica Natacha 

Batista Cabral não enviou a documentação por não residir na cidade de Santa Maria. Foi 

informado pelo coordenador o afastamento da Professora Méri Lourdes Bezzi por problemas 

de saúde sendo que a disciplina Epistemologia da Ciência Geográfica “A” ofertada pela 

professora será ministrada de forma concentrada pelo Professor Benhur Pinos da Costa. Não 

havendo mais manifestações, o Presidente Romario Trentin agradeceu a presença de todos e 

deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, Fátima Liliane Fernandes 

Bonilla, secretária lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo senhor Presidente e 

pelos demais participantes à reunião. Santa Maria, 11 de março de 2019. 

 

 


