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ATA DA 140ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dez horas 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, Luís Eduardo de Souza Robaina 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 

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 139ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. Foi feita a leitura pelo 

Professor Romario Trentin das solicitações de prorrogação no prazo de defesa de tese dos 

discentes: Anna Christine Ferreira Kist onde solicita nova prorrogação para setembro de dois 

mil e dezenove devido a problemas de saúde conforme atestado médico avaliado pela perícia 

oficial em saúde, sendo deferida; também deferida a solicitação de nova prorrogação de 

Elizandra Voigt para mais seis meses por problemas de saúde conforme atestado médico 

avaliado pela perícia oficial em saúde. Homologado o pedido de prorrogação do discente 

Guilherme Cardoso da Silva, aprovado por “ad referendum” devido a impossibilidade de 

participação de membro externo da banca, Prof. Carlos Bateira da Universidade do Porto de 

Portugal. Aprovada a solicitação de prorrogação de defesa de qualificação de dissertação de 

Marcos Augusto Gomes dos Santos para setembro devido a afastamento para cursar 

disciplina na USP e prorrogada a solicitação de qualificação de doutorado de Janete 

Teresinha Reis devido a licença maternidade. Foi analisada e aprovada a solicitação de 

cômputo de créditos de Ana Carla Lenz (quatro créditos referente a capítulo de livro); 

homologado o pedido de cômputos de créditos (oito créditos de artigos publicado em evento) 

de Dilson Nicoloso Cecchim aprovado por “ad referendum” para abertura de processo de 

defesa de tese. Aprovados os planos de atividades para o estágio de docência dos alunos 

matriculados para o segundo semestre de dois mil e dezenove. Foi encaminhado o relatório 

final de pós-doutorado de Felipe Correa dos Santos o qual será encaminhado para avaliação 

ao Professor Roberto Cassol. Homologada as comissões examinadoras, aprovadas por “ad 

referendum”, de defesa de qualificação de doutorado de: Greice Kelly Perske da Silva, 

Feline Schon; qualificação de mestrado de: Ana Margarida Piani Ferreira, Humberto Arleo 

Petrarca; Dissertação de Eloisa Penna da Rosa e Janderlei Velasque Dal Osto e tese de 

Dilson Nicoloso Cechin, Medianeira dos Santos Garcia Joceli Augusto Gross e Guilherme 

Cardoso da Silva. Nos assuntos gerais foi analisada a solicitação do discente de doutorado 

Altair Groff de exclusão do histórico escolar da disciplina GCC911 desenvolvimento rural 

sustentável ministrada pela Profª Carmen Rejane Flores no primeiro semestre corrente por 

ter sido reprovado por frequência, sua solicitação foi indeferida e o discente deverá cursar a 

disciplina em outro período. Foi encaminhado pela Profª Andréa Valli Nummer comunicado 

que o discente Leonardo Moreira Aguiar, bolsista CAPES abandonou o curso não tendo 

realizada a defesa da dissertação. Aprovada a solicitação de aproveitamentos de suficiência 

em língua estrangeira espanhol realizada pela Discente de doutorado Anna Christine Ferreira 

Kist realizada na UFSC. O Prof. 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, pela senhora Presidente e pelos 

demais participantes à reunião. Santa Maria, 22 de agosto de 2019. 


