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ATA DA 144ª SESSÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas reuniu-se 

no espaço coworking da Agência de Inovação e Empreendedorismo, 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, Mirieli da Silva Fontoura representante 

dos discentes do doutorado, e 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 143ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por 

unanimidade. Foi homologado o resultado final dos candidatos para ingresso no mestrado e 

doutorado no primeiro semestre de dois mil e vinte, com a lista final de classificação em 

anexo a esta ata. Homologado o resultado da eleição para coordenador e coordenador 

substituto sendo eleitos a Profª Andréa Valli Nummer como coordenadora e o Prof. Eduardo 

Schiavone Cardoso como coordenador substituto com total de quarenta e três votos dos 

cento e trinta eleitores habilitados a votarem sendo três em branco. Também homologada a 

escolha dos discentes eleitos no seminário estratégico de dois mil e dezenove para serem os 

representantes no colegiado pelo período de um ano a partir de janeiro, sendo: representante 

titular do doutorado Vagner Guimarães Ramos e suplente Helena Maria Beling; 

representante titular do mestrado Marlon Roxo Madeira e suplente Ligian Cristiano Gomes. 

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

de defesa da qualificação de tese do discente Jonatas Giovani Silva Aimon para dezembro de 

dois mil e dezenove sendo aprovada. Analisada a solicitação de prorrogação de defesa tese 

de Mirele Milani da Silva sendo concedido o prazo de seis meses de prorrogação. Aprovadas 

as solicitações de prorrogação de defesa de dissertação de: Liliane Milani de Moraes por três 

meses; de Lazie Ronaldo Santos Lopes por quatro meses, de Denise Lenise Machado por 

seis meses; de Érica Natacha Batista Cabral por seis meses e Vagner Apollo Duarte por seis 

meses. Aprovada a solicitação de cômputo de créditos dos discentes: Jonatas Giovani Silva 

Aimon (quatro créditos de  publicação de artigo em revista e quatro créditos de publicação 

em evento), Marcos Augusto Gomes dos Santos (quatro créditos de publicação em evento) 

Rafael Dezordi (quatro créditos de publicação em capítulo de livro) Vagner Apollo Duarte 

(quatro créditos de publicação em evento) Denise Lenise Machado (quatro créditos de 

publicação em evento) Alice Poche Gabriel (quatro créditos de publicação em evento) 

Ismael Luiz Hoppe (quatro créditos de publicação em capitulo de livro e quatro créditos de 

publicação de artigo em evento) Bianca Marques Maio (quatro créditos de publicação em 

capitulo de livro e quatro créditos de publicação de artigo em evento), homologada a 

solicitação de computo de créditos aprovada por “ad referendum” de Isabela Mello (quatro 

créditos de publicação em capítulo de livro).  Aprovada as solicitações de aproveitamento de 

disciplina dos discentes: Ricardo Stedile Neto a disciplina Planejamento e desenvolvimento 

urbano e regional do Cone Sul Americano e de Bianca Marques Maio a disciplina Métodos e 

técnicas de elaboração e interpretação de mapas temáticos e a disciplina A ação antrópica em 

sistemas morfohidrográficos cursadas no mestrado. Foram aprovadas as solicitações de 

aproveitamento do teste de suficiência em língua estrangeira de: Bianca Marques Maio, em 

língua estrangeira espanhol, de Vagner Apollo Duarte em espanhol e de Richard Kohler 

Marczewski em espanhol. Aprovados os relatórios das atividades do estágio de docência 

orientada dos discentes matriculados no segundo semestre de dois mil e dezenove. 



 
 
 
 

  

Homologada as comissões examinadoras, aprovadas por “ad referendum”, de defesa de 

qualificação de doutorado de Jonatas Giovani Silva Aimon; tese de doutorado de Juliana 

Cristina Franz e dissertação Iago Turba Costa e Airton Rosa Lucion Guites. Foi analisada a 

documentação encaminhada para renovação da bolsa de Gisiele Kramer, sendo deferida a 

renovação. Aprovado o edital para concessão de bolsas liberadas para dois mil e vinte. Nos 

assuntos gerais foi deferida a solicitação do bolsista Thales Silveira Souto para ministrar 

aulas por quatro horas semanais como professor substituto. 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, 11 de dezembro 

de 2019. 


