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ATA DA 142ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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, justificaram ausência Thales Silveira Souto e Mirieli da Silva 

Fontoura representante dos discentes do doutorado, não compareceu e não justificou 

ausência Bruno Traesel Schreider representante dos discentes do mestrado. Dando início à 

sessão, o Presidente Romario Trentin deu as boas-vindas a todos e solicitou inclusão na 

pauta da solicitação de reativação de matrícula e prorrogação de defesa de Leonardo Moreira 

Aguiar, que foi aceita. Passou à leitura para apreciação, da ata 141ª, a qual, em regime de 

votação, foi aprovada por unanimidade. Foi analisada a solicitação de matrícula fora do 

prazo e prorrogação de defesa do discente Leonardo Moreira Aguiar que por motivo de 

doença (processo 23081.022911/2018-78) e falecimento do pai não concluiu a dissertação e 

não realizou a matrícula, foi aprovada a solicitação de matrícula fora do prazo para o 

segundo semestre de 2019 e concedida prorrogação de defesa para fevereiro de 2020. Foi 

feita a leitura pelo Professor Romario Trentin da solicitação de nova prorrogação no prazo 

de defesa da qualificação de tese da discente Janete Teresinha Reis onde solicita prorrogação 

para novembro de dois mil e dezenove, sendo aprovada. Aprovada a solicitação de cômputo 

de créditos de Iago Turba Costa sendo quatro créditos referente a publicação de artigo em 

evento científico. Aprovada a solicitação de aproveitamento de quatro créditos da disciplina 

Comunicación Y Extension Rural: Teoria, Metodologías Y Practicas, do discente Rodrigo 

Luan Childe Pereira.  Foi aprovada a solicitação de aproveitamento do teste de suficiência 

em língua estrangeira espanhol de Ana Carla Lenz. Deferida a solicitação de coorientador do 

discente Ismael Luiz Hoppe sendo indicado o Professor João Paulo Assis Gobo. Foi 

encaminhado pela pós-doutoranda PNPD Natália Lampert Batista solicitação de oferta da 

disciplina Tópicos Especiais em Geografia C para o primeiro semestre de dois mil e vinte 

com o tema Formação de professores de geografia e currículo escolar: abordagem teórico-

prática elaborado, a mesma foi aprovada para ser ofertada de forma regular. Homologada as 

comissões examinadoras, aprovadas por “ad referendum”, de defesa de qualificação de 

mestrado de Marcos Augusto Gomes dos Santos; qualificação de doutorado de Dreisse 

Gabbi Fantineli; defesa de tese de Anna Christine Ferreira Kist, Indiara Bruna Costa Moura 

Moraes, Hilário José Menezes, Angelita Zimmermann e: Nos assuntos gerais foi discutido o 

horário para o próximo semestre onde definiu-se em consultar os professores quanto a oferta 

de disciplina. Definido que o seminário estratégico será realizado em novembro e terá a 

presença do professor Gláucio José Marafon, representante de área da geografia da CAPES.  

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, 26 de setembro de 2019. 


