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ATA DA 138ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove 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, Alice Poche Gabriel representante dos discentes do mestrado e Mirieli da Silva 

Fontoura 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 137ª, a 

qual, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. Deferida a solicitação de 

Coorientador do discente Márlon Roxo Madeira sendo indicado o Professor Adriano Severo 

Figueiró. Analisada e aprovada a solicitação de troca de orientador encaminhada pelo 

discente Joceli Augusto Gross que solicita a substituição do Professor Waterloo Pereira 

Filho pelo Professor Roberto Cassol. Após a leitura pelo Professor Romario Trentin da 

solicitação de prorrogação no prazo de defesa de qualificação de tese de Dreisse Gabbi 

Fantineli a mesma foi aprovada para outubro do corrente ano. Foram analisadas e aprovadas 

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

de: André Ricardo Furlan (Processos de dinâmicas superficial e riscos naturais associados; 

Epistemologia da ciência geográfica A; Geopatrimônio e geoconservação A; Geotecnologias 

aplicadas à análise ambiental; Erosão e movimentos de massa na evolução e vertentes e 

suficiência em língua espanhola), Joceli Augusto Gross (suficiência em língua inglesa); 

Indiara Bruna Costa Moura Moraes ( suficiência em língua inglesa e espanhola); Guilherme 

Cardoso da Silva (Cartografia temática analógica e digital e Processos de dinâmicas 

superficiais e riscos ambientais associados). Aprovada a solicitação de cômputo de créditos 

do discente: Diego Dal Pozzolo Santos (quatro créditos de artigo publicado em evento). Foi 

analisada a documentação encaminhada para credenciamento, conforme Edital N.03/2019, 

dos professores Anderson Augusto Volpato Sccoti, Adriano Luis Heck Simon e Angélica 

Cirolini. Não foi homologada a solicitação de credenciamento do prof. Anderson Sccoti por 

não apresentar comprovante de orientações os demais foram homologados. Passando-se a 

análise da pontuação necessária ao credenciamento, o candidato Adriano Luis Heck obteve 

pontuação para o credenciamento no mestrado e no doutorado, já a candidata Angélica 

Ciroline não obteve pontuação necessária ao credenciamento. Nos assuntos gerais foi 

discutida a indicação do Geografo (a) destaque a ser indicado para o evento do ENANPEGE 

de 2019, onde ficou definida a consulta aos docentes do 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, 07 de junho de 2019. 

 

 


