
 Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências Naturais e Exatas 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA 137ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos vinte e um dias do mês de maio 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 e 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 136ª, 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: Claudionei Lucimar Gengnagel para novembro de 2019; Felipe 

Leindecker Monteblanco para julho de 2019; Priscila Terra Quesada para agosto de 2019; 

Eliane Munhóz de Munhóz para novembro de 2019; Isabela Silveira Mello para Junho de 

2019. Deferida a solicitação de coorientador da discente Priscila de Aguiar sendo indicado o 

Professor José Luiz Moura Filho. Foram analisadas e aprovadas as solicitações de 

aproveitamento de disciplinas e teste de suficiência em língua estrangeiras de: Márlon Roxo 

Madeira (A ação antrópica em sistemas morfohidrográficos), indeferida a solicitação de 

aproveitamento do TOELF ITP de Priscila Terra Quesada por não alcançar a pontuação 

mínima necessária definida pelo Departamento de Letras Estrangeiras e Modernas. Foram 

aprovadas as solicitações de cômputo de créditos dos discentes: Tassia Farencena Pereira 

(oito créditos de artigo publicado em evento), Marcia Elena de Mello Cardias (oito créditos 

de artigo publicado em evento), Altair Groff (quatro créditos de artigo publicado em capítulo 

de livro); Ana Clarice Hanauer (quatro créditos de artigo publicado em capítulo de livro) e 

indeferida a solicitação de cômputo de créditos de Iago Turba Costa por não estarem 

publicados os artigos. Foi analisada a solicitação de prestação de serviços voluntários do 

Professor Bernardo Sayão Penna e Souza, sendo o mesmo aprovado. Aprovados os planos de 

estudos dos discentes ingressantes no corrente ano. Foi apresentado pelo coordenador o 

edital para inscrições a seleção de candidato a cota de bolsa do Programa Nacional de Pós-

Doutorado, após ajustes no edital foi aprovado e será encaminhado à comissão de bolsas 

para análise.  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 maio de 2019. 

 

 


