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ATA DA 135ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta 

minutos 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 

Romario Trentin deu as boas-vindas a todos e antes de iniciar os trabalhos solicitou a 

inclusão na pauta da análise dos planos de atividades para estágio de docência dos discentes 

matriculados neste semestre e a solicitação da doutoranda Diana María Peña Garcia para 

realização de sua defesa de qualificação de doutorado de forma não presencial. A solicitação 

foi aceita. Em seguida, passou à leitura, para apreciação, da ata 134ª, a qual, em regime de 

votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, aprovou-se a solicitação da 

discente Diana Garcia para realizar sua defesa de qualificação de tese de modo não 

presencial e sim por teleconferência devido a mesma estar residindo atualmente na 

Colômbia. Aprovados os planos de atividades para estágio de docência dos discentes 

matriculados no primeiro semestre de dois mil e dezenove. Foi analisado o relatório parcial 

do estágio pós-doutoral de Felipe Correa dos Santos e constatou-se que não foram 

desenvolvidas as propostas apresentadas no plano de atividades, sendo assim o estagiário 

será informado que deverá apresentar um novo plano de trabalho para o semestre, buscando 

atender as propostas do plano inicial. Analisada a solicitação do departamento de 

Geociências para manifestação do programa quanto a área e subárea do concurso público a 

ser realizado para vaga do professor Lauro Cesar Figueiredo devido sua aposentadoria, onde 

foi aprovado por todos os membros a área Geografia (7.06.05000-7) e subárea Geografia 

humana (7.06.00.00-7), porém os membros recomendam que os candidatos sejam Doutor em 

Geografia para atender a linha de pesquisa dinâmicas territoriais do cone sul. Após a leitura 

pelo Professor Romario Trentin das solicitações de prorrogação no prazo de  defesa de 

qualificação foram aprovadas as solicitações de Ana Margarida Piani Ferreira para agosto e 

de Wagner Apollo Duarte para setembro do corrente ano. Indeferida a solicitação de Marcos 

Augusto Gomes dos Santos por não apresentar o período para defesa e documentação que 

comprovasse a necessidade da prorrogação. Foram analisadas a aprovadas as solicitações de 

aproveitamento de disciplinas e teste de suficiência em língua estrangeiras de: Queli Rejane 

da Silva Konzgen (Bases metodológicas para pesquisa em geografia humana; Geografia da 

agricultura brasileira; Conceitos geográficos; Políticas públicas movimentos sociais 

agricultura; Metropolização e dinâmica urbana e suficiência em espanhol); Altair Groff (Uso 

racional dos recursos hídricos e desenvolvimento sustentável e suficiência em espanhol); 

Maurício Rizzatti (Cartografia temática analógica e digital B; Epistemologia da ciência 

geográfica A, Geotecnologias aplicadas a análise ambiental; Movimentos sociais e educação 

A; Paisagem como patrimônio: do conceito a chancela e gestão e suficiência em inglês e 

espanhol); Tuane Teles Rodrigues (Processos de dinâmicas superficial e riscos naturais 

associados; cartografia temática analógica e digital; Geotecnologias aplicadas à análise 

ambiental; Geografia gênese transformação e perspectivas A; Tópicos Gerais em Geografia 

C e suficiência em inglês); Naijara Klafke Dalla Lana (suficiência em espanhol). 

Homologada a solicitação de aproveitamento das disciplinas Processos de dinâmicas 

superficial e riscos naturais associados e Geotecnologias aplicadas à análise ambiental de 



 
 
 
 

  

Bruno Casanova Vilaverde Gomes aprovadas por “ad referendum”. Foram aprovadas as 

solicitações de cômputo de créditos dos discentes: Helena Maria Beling (quatro créditos de 

artigo publicado em evento), Franciele da Silva (dois créditos de artigo publicado em 

evento), Daniélli Flores Dias (oito créditos de artigo publicado em revista), Felipe 

Leindecker Monteblanco (quatro créditos de artigos publicados em evento e quatro créditos 

de artigo publicado em revista), Feline Schön (quatro créditos de publicação em revista e 

dois créditos de artigo publicado em evento); Jacson Dreyer Schumacher (quatro créditos de 

artigo publicado em evento), Humberto Arleo Petrarca (quatro créditos de artigo publicado 

em capitulo de livro), Pedro Leonardo Cezar Spode (quatro créditos de artigo publicado em 

anais de evento), Naijara Klafke Dalla Lana (quatro créditos de artigo publicados em anais 

de evento), Cibele Stefano Saldanha (quatro créditos de artigos publicados em evento). 

Lucas Krein Rademann (quatro créditos de artigo publicado em revista). Indeferida a 

solicitação de cômputo de créditos do discente Rodrigo Corrêa Pontes pois o mesmo já 

possui os créditos necessários, lançados no histórico, conforme regulamento do PPGGEO. 

Indeferida a solicitação de cômputos de créditos de Leticia Ramires Correa referente a 

publicação em revista B4 por estar em desacordo com o regimento do PPGGEO que prevê 

publicações até B3. Por decisão do colegiado será encaminhado para lançamento no 

histórico do discente apenas o número de créditos das atividades complementares previsto 

no regimento do PPGGEO, que são oito créditos para o doutorado e quatro créditos para o 

mestrado. 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, 21 de março de 2019. 

 

 


