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ATA DA 136ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às oito 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, Bruno Traesel Schreiner representante dos discentes do mestrado, não compareceu 

e não justificou ausência Thales Silveira Souto representante dos discentes do doutorado. 

Dando início à sessão, o Presidente Romario Trentin deu as boas-vindas a todos, passou à 

leitura para apreciação, da ata 135ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por 

unanimidade. Após a leitura pelo Professor Romario Trentin das solicitações de prorrogação 

no prazo de defesa de qualificação foram aprovadas as solicitações de: Greice kelly Perske 

da Silva para Julho de 2019; Lazie Ronaldo Santos Lopes para Junho de 2019; Humberto 

Arleo Petrarca para agosto de 2019; Jonatas Giovani da Silva Aimon para novembro de 

2019; Taiane Flôres do Nascimento para Julho de 2019; Marcos Augusto Gomes dos Santos 

para Julho de 2019; Marcia Elena de Mello Cardias para novembro de 2019; Tassia 

Farencena Pereira para novembro de 2019. Aprovada solicitação de prorrogação de defesa 

de tese de Elizandra Voigt por seis meses, por motivo de saúde e prorrogação de defesa de 

dissertação de Leonardo Moreira Aguiar por seis meses, por motivo de saúde.  Aprovada a 

solicitação de troca de orientador da discente Greice kelly Perske da Silva, a orientação 

passará da Professora Eliane Maria Foleto para o professor Adriano Severo Figueiró também 

aprovada a solicitação do cancelamento da coorientação da Professora Suzane Bevilacqua 

Marcuzzo. Foram deferidas as solicitações de coorientação dos discentes Maurício Rizzatti 

Professora Dra. Elsbeth Léia Spode Becker; Marinez da Silva Professora Dra. Angélica 

Cirolini; Thales Silveira Souto Professora Dra. Helena Brum Neto; Juliane Paprosqui Marchi 

da Silva Professor Dr. Cesar de David; Queli Rejane da Silva Konzgen Professor Dr. Cesar 

De David; Priscila Terra Quesada Pofessora Dr. Eliane Maria Foleto. Foram analisadas e 

aprovadas as solicitações de aproveitamento de disciplinas e teste de suficiência em língua 

estrangeiras de: Adenilson Farias Zanini (Sensoriamento remoto I, Sistema de 

posicionamento por satélites, Processamento digital de imagens ); Paula Savegnago Rossato 

(Espaço urbano/regional: teorias e reflexões, Metodologia científica, Movimentos sociais e 

educação, Epistemologia da ciência geográfica, Escorregamento e voçorocas: análise e 

formas de contenção, Clima urbano: teoria métodos e aplicabilidade no planejamento da 

cidade) e suficiência em língua estrangeira inglês. Altair Groff (Educação ambiental e 

sustentabilidade, Epistemologia da ciência geográfica, Tópicos gerais em geografia, 

Movimentos sociais e educação “A”); Ismael Luiz Hoppe (Cartografia temática, analógica e 

digital B, Processos de dinâmica superficial e riscos naturais  associados, Climatologia 

aplicada: bioclimatologia e as atividades humanas em ambiente urbanos, rurais e naturais, 

Geopatrimônio e geoconservação A, Geotecnologias aplicadas à análise suficiência em 

inglês); Priscila terra Quesada (Geopatrimônio e geoconservação A e Educação ambiental e 

sustentabilidade A); Juliane Beatriz Lissner (Processamento de imagens e sensoriamento 

remoto em análise ambiental ) Denise Peralta Lemes (Geopatrimônio e geoconservação A, 

Tópicos gerais em geografia, Uso racional dos recursos hídricos e desenvolvimento 

sustentável, Epistemologia da ciência geográfica e teste de suficiência em língua estrangeira, 

Inglês) Indeferida a solicitação de dispensa da disciplina geomorfologia e percepção 

ambiental; Daniela Camila Froehlich (suficiência em língua estrangeira Espanhol) indeferida 



 
 
 
 

  

a solicitação de aproveitamento da disciplina Políticas públicas e educação especial realizada 

na especialização em gestão educacional e Iago Turba Costa (suficiência em espanhol). 

Foram aprovadas as solicitações de cômputo de créditos dos discentes: Elis Angela Botton 

(quatro créditos de artigo publicado em revista, quatro créditos de artigo publicado em 

capítulo de livro e dois créditos de artigo publicado em evento), Mirieli da Silva Fontoura 

(oito créditos de artigo publicado em capitulo de livro), Thales Silveira Souto (quatro 

créditos de artigo publicado em revista e quatro créditos de artigo publicado em evento). 

Homologado a solicitação de cômputo de créditos e teste de suficiência aprovado por “ad 

referendum” de Henrique Rudolfo. Foi aprovada a solicitação de oferta de disciplina 

concentrada da linha de pesquisa dinâmicas territoriais do cone sul a ser ministrada pela 

professora Amélia Nogueira da UFAM. Referente a solicitação de prorrogação do estágio 

pós-doutoral de Janete Webler Cancelier foi aprovado sem renovação da bolsa. Aprovada a 

renovação do contrato voluntário dos Professores da Universidad de La Republica – 

UDELAR - Ana Dominguez Sandoval e Fernando Pesce Guanaschelli. Foi apresentado pelo 

coordenador do PPGGEO o edital para o prêmio CAPES de tese defendidas em dois mil e 

dezoito onde foram apresentadas as teses recomendadas pelos orientadores a concorrer ao 

prêmio sendo os discentes Daniel Junges Menezes, Marilse Beatriz Losekan e Simone 

Marafiga Degrandi também foi instituída a comissão de avaliação para indicação da tese a 

concorrer sendo os professores Benhur Pinós da Costa, Rivaldo Mauro de Faria, Cassio 

Arthur Wollmann e Bernardo Sayão Pena e Souza. Sobre a inclusão de E-book na página do 

programa definiu-se que será elaborado pelo colegiado, critérios para publicação dos 

mesmos. Após discussões e algumas alterações foi aprovado o edital para credenciamento de 

professores colaboradores externos ao programa. 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. 

 

 


