
 Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências Naturais e Exatas 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA 141ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 Schreider representante dos discentes do mestrado, justificaram 

ausência Thales Silveira Souto 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 140ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por 

unanimidade. Foi feita a leitura pelo Professor Romario Trentin da solicitação de 

prorrogação no prazo de defesa da qualificação de tese da discente Priscila Terra Quesada 

onde solicita prorrogação para novembro de dois mil e dezenove devido a substituição do 

professor orientador que faleceu e a necessidade de ajustes na metodologia, assumirá como 

orientadora a professora Eliane Maria Foleto. Foi aprovada a solicitação de aproveitamento 

do teste de suficiência em língua estrangeira inglês de Alcionir Pazatto Almeida. Foi 

elaborado e aprovado pelos membros o edital de seleção para ingresso no primeiro semestre 

de dois mil e vinte e foram indicados os professores responsáveis pela seleção sendo: 

Adriano Severo Figueiró, Adriano Luís Heck Simon, André Weissheimer de Borba, Andréa 

Valli Nummer, Ane Carine Meurer, Ana Estela Dominguez Sandoval, Benhur Pinós da 

Costa, Carmen Rejane Flores, Cássio Arthur Wollmann, Cesar De David, Eduardo 

Schiavone Cardoso, Eliane Maria Foleto, Fábio Marcelo Breunig, Luis Fernando Pesce 

|Guarnaschelli, Luis Eduardo de Souza Robaina, Mauro Kumpfer Werlang, Rivaldo Mauro 

de Faria Romario Trentin, Waterloo Pereira Filho. Nos assuntos gerais foi informado pela 

Profª Eliane Foleto que será realizado no dia dezessete de setembro na UFSM uma 

conferência de abertura do PROCAD com participação da Profª Jussara Cabral Cruz foi 

sugerido a participação dos discentes do programa. 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, pelo 

senhor Presidente e pelos demais participantes à reunião. Santa Maria, 29 de agosto de 2019. 


