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ATA DA 143ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às treze 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, Thales Silveira Souto 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 e passou à leitura 

para apreciação, da ata 142ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. 

Foi conferida a documentação encaminhada pelos candidatos para ingresso no mestrado e 

doutorado no primeiro semestre de dois mil e vinte. Foram trinta e um inscritos para o 

doutorado e dezoito inscritos para o mestrado, das inscrições para o doutorado não foram 

homologadas as inscrições de Luana da Silva por não atender o item 1.2.3.1.IV do edital e de 

Simonní Elias Furtado Leite que não atende o item 1.3.4 do edital específico da geografia. 

Do mestrado não foi homologada a inscrição de Ana Paula Souza Corrêa devido a 

documentação não recebida e de Dheyson Jones Gonçalves de Lemos que não atende a 

documentação do item 1.3.4 do edital. Dos demais foram homologadas as inscrições. Foi 

feita a leitura pelo Professor Romario Trentin das solicitações de prorrogação no prazo de 

defesa da qualificação de tese das discentes Janete Teresinha Reis e Priscila Terra Quesada 

onde solicitam prorrogação para janeiro de dois mil e vinte, sendo aprovada. Analisada a 

solicitação de prorrogação de defesa tese de Alcionir Pazzato de Almeida, Valdir 

Skrzypczak, Edimar Rodrigo Rossetto e Arthur Breno Sturmer sendo concedido o prazo de 

seis meses de prorrogação. Aprovado o apostilamento a portaria de prorrogação de defesa de 

Louise para fevereiro de dois mil e vinte. Aprovada a solicitação de cômputo de créditos dos 

discentes: Jakeline Baratto (quatro créditos   publicação de artigo em revista e quatro 

créditos de publicação evento), Érica Natacha Batista Cabral (dois créditos de publicação em 

evento) e Daniela Feyh Wagner (quatro créditos de publicação em evento) e de Airton Rosa 

Lucion Guites (quatro créditos de publicação em capítulo de livro).  Aprovada a solicitação 

de aproveitamento de  disciplina do discente Ronaldo Facco, correspondendo a vinte créditos 

em disciplinas cursadas no mestrado sendo: Processos de dinâmicas superficiais e riscos 

ambientais associados; Tópicos em ciência do solo aplicados à geografia; Climatologia 

aplicada: bioclimatologia e as atividades humanas em ambientes urbanos, rurais e naturais; 

Erosão e movimentos de massa na evolução e vertentes e Geomorfologia e percepção 

ambiental: a percepção do relevo terrestre como um elemento da paisagem.  Foram 

aprovadas as solicitações de aproveitamento do teste de suficiência em língua estrangeira de: 

Marcia Elena Mello Cardias, em língua estrangeira inglês, de Ronaldo Facco em Inglês e 

espanhol e de Diego Willian Nascimento Machado em inglês. Deferida a solicitação de 

coorientador da discente Eliane Munhóz de Munhóz sendo indicada a Professora Aline 

Trentin e do discente William Gaida  indicado o Professor Edison Rogério Perrando. Foi 

encaminhado pela pós-doutoranda Janete Webler Cancelier a solicitação de prorrogação do 

contrato voluntário o mesmo foi prorrogado até agosto de dois mil e vinte. Homologada as 

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

mestrado de Eliane Munhóz de Munhóz; qualificação de doutorado de Claudionei 

Gengnagel, Cristiomar Golo, Marcia Elena de Mello Cardias e Tassia Farencena Pereira. 



 
 
 
 

  

Quanto a aprovação das comissões examinadoras para as bancas de mestrado e doutorado 

definiu-se que serão elaborados critérios para homologação.  Aprovada a solicitação de 

criação de disciplina em inglês Urban Climate: trends and applications, encaminhada pelo 

Professor Cassio Wollmann. Analisado o parecer emitido pelo Professor Roberto Cassol 

referente ao relatório final de estágio pós-doutoral do Professor Felipe Correa dos Santos o 

qual foi aprovado. Também analisado e aprovado o relatório parcial de estágio pós-doutoral 

da professora Janete Webler Cancelier. Foi deferido apoio do Programa à realização da XXI 

Jornada do trabalho evento que será coordenado pelo Professor Eduardo Schiavone com 

previsão de realização em outubro de dois mil e vinte. Foi analisada a documentação 

encaminhada para renovação da bolsa CAPES de Greice Kelly Perske da Silva, sendo 

deferida a renovação. Foram indicados os nomes dos professores Romario Trentin e Luís 

Eduardo de Souza Robaina e o discente Vagner Guimarães Ramos para realizarem o 

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

em Geografia. Nos assuntos gerais, a professora Andrea fez um relato da reunião sobre 

planejamento estratégico e autoavaliação organizada pela PRPGP juntamente com a 

PROPLAN. Ainda tratou-se sobre a organização do museu de rochas no espaço de entrada 

da sala 1132, e da reorganização do espaço de secretaria para os alunos e coordenador e da 

sala de reuniões para as aulas e reuniões do Programa.  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, 08 de novembro 

de 2019. 


