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ATA DA 139ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos onze dias do mês de julho 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 da Professora Andréa Valli Nummer coordenadora substituta. Estavam 

presentes: 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 

Schreider representante dos discentes do mestrado e Thales Silveira Souto  representante dos 

discentes do doutorado. Dando início à sessão, a Presidente Andréa Valli Nummer deu as 

boas-vindas a todos, passou à leitura para apreciação, da ata 138ª, a qual, em regime de 

votação, foi aprovada por unanimidade. Analisada e aprovada a solicitação de troca de 

orientador encaminhada pela discente Eliane Munhóz de Munhóz que solicita a substituição 

do Professor Fábio Marcelo Breunig pelo Professor Waterloo Pereira Filho. Foi feita a 

leitura pela Professora Andréa Valli Nummer das solicitações de prorrogação no prazo de 

defesa de tese dos discentes: Leandro Jesus Maciel de Menezes onde solicita nova 

prorrogação para fevereiro de dois mil e vinte sendo indeferido e concedido dois meses 

considerando o regulamento do PPGGEO no artigo 52 parágrafo 4º que define seis meses  de 

prorrogação para defesa de doutorado, indeferida a solicitação de nova prorrogação de 

Medianeira dos Santos Garcia que solicita prazo de defesa para mais seis meses a referida 

discente já possui o prazo máximo de prorrogação prevista no regulamento do PPGGEO; 

deferida a nova solicitação de trinta dias de prorrogação de defesa da discente Anna 

Christine Ferreira Kist sendo que possui quatro meses de prorrogação. Analisadas novas 

solicitações de prorrogação de dissertação de Louise da Silveira sendo concedido cinco 

meses e de Janderlei Velasque Dal Osto concedido para agosto de dois mil e dezenove, 

aprovada a solicitação de prorrogação de qualificação de tese de Cristiomar Golo para 

novembro de dois mil e dezenove. Foram analisadas e aprovadas as solicitações de 

aproveitamento de disciplinas e teste de suficiência em língua estrangeiras de: Lazie 

Ronaldo Santos Lopes (Geografia e cotidiano “A” e Tópicos especiais: espaços sujeitos e 

cursos de vida), Ricardo Stedile Neto (Epistemologia da ciência geográfica, Tópicos 

especiais em geografia C, Paisagem como patrimônio: do conceito à chancela e Tópicos 

especiais em geografia C ); Marinez da Silva (Cadastro técnico rural, Levantamentos 

geodésicos, Sensoriamento remoto, Princípios físicos em sensoriamento remoto, 

Processamento digital de imagens e Sistemas de informações geográficas); Juliane Paprosqui 

Marchi da Silva (suficiência em língua estrangeira). Medianeira dos Santos Garcia 

(suficiência em língua inglesa), Ricardo Stedile Neto (suficiência em língua espanhola), 

Anna Christine Ferreira Kist (suficiência em língua inglesa), homologado o aproveitamento 

em língua inglesa e espanhola aprovado por “ad referendum” de Leonice Aparecida de 

Fátima Mourad; indeferida a solicitação de aproveitamento do teste de suficiência de Elvis 

Fengler da Rosa realizado em maio de 2014, conforme a resolução 003/10 que define o  

prazo de validade por cinco anos. Foi aprovada a criação da disciplina Dynamiques des 

Campagnes: Paysages et Ruralité. Foi homologada a seleção para uma cota de bolsa do 

programa Nacional de Pós-doutorado PNPD/CAPES conforme edital nº 04 de 27 de maio de 

2019, selecionada em primeiro lugar Natália Lampert Batista com nota final 9,40 e segundo 

lugar Vanessa Manfio com nota final 7,98. Os Professores Eduardo Schiavone Cardoso, Luís 

Eduardo de Souza Robaina e Rivaldo Mauro de Faria foram indicados para realizarem o 

processo eleitoral para coordenador e coordenador substituto do programa de Pós Graduação 



 
 
 
 

  

em Geografia. Foram aprovados os relatórios das atividades do estágio de docência orientada 

dos discentes matriculados neste primeiro semestre. Nos assuntos gerais foi aprovada a 

solicitação de cômputos de crédito de Indiara Bruna Costa Moura Moraes (oito créditos em 

eventos); Joceli Augusto Gross (oito créditos de publicação em revista) e Janderlei Velasque 

Dal Osto (quatro créditos em evento). Foi dado ciência aos membros que houve desistência 

de uma bolsa de mestrado e que a mesma foi repassada para a discente Eliana Munhóz de 

Munhóz, também foi dado ciência que, em não havendo chapa inscrita para a coordenação 

do PPGGEO, foi solicitado portaria pro tempore para a atual coordenação até final de 

agosto, sendo que, prorroga-se da mesma forma a vigência do colegiado do Programa. A 

Presidente Andréa Valli Nummer 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, pela senhora Presidente e pelos demais participantes 

à reunião. Santa Maria, 11 de julho de 2019. 

 

 


