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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Geovano Pedro Hoffmann. No dia treze
do mês de dezembro de 201 7, às 09:00hs, no(a) Lab. Análise Ambiental, reuniram-se os membros
da banca examinadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe
(Orientador e Presidente), Prof. Dr. Alberto Elvino Franke, Prof. Dr. Joel Robert Georges
N'larcel Pellerin e Prole. Dra. Mana Paula Casagrande Marimon, designados pela Portaria n'
71/PPGG/2017 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade
Federal de Santa Catarina. a flm de arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno (a) Geovano
Pedra Hoft'maná, com o título: "Efeitos da modificação do uso da terra sobre o comportamento
do escoamento em área de descarga do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral". O(A)
candidato(a) Hez a apresentação oral. sendo em seguida arguido(a) pelos membros da banca
examinadora. tendo dado as explicações que foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A OR B)
pela banca examinadora são os que se seguem Prof. Dr. Alba'to Elvino Franke, conceito .'A
Prof. Dr. Joel Robert Georges Marcel Pellerin, conceito ...iih......... e Profa. Dra. Mana Pauta
Casagrande Marimon. conceito ..A.... , resultando no conceito final igual a ".....fiç ..", tendo
sido o (a) candidato (a) aprovado (a) ...C:ê""'' (com ou sem) alterações e fazendo jus,,portanto,
ao título de Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser entregue na biblioteca
no prazo de 30 dias se aprovado sem alterações, 60 dias se aprovado com alterações, ou 90 se
aprovado com alterações substanciais, a contar da presente data, sob pena de indeferimento do
diDIOiaaa

Alteração no títuloda Dissertaçãoo Sim( &l') Não
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Apoena Calixto Figueiroa. No día
dezenove do mês de outubro de 2017, às 14:00hs. no(a) Lab. Oceanografla Costeira - LOC
reuniram-se os membros da banca examinadora composta pelos senhores professores: Prata.
Dra. Marinez Eymael Garcia Scherer (Orientadora e Presidente), Prof. Dr. Nlilton
Laíourcadc Asmus. Prof. Dr. Jarras Bonetti Filho e Dr. Gilberto Sales. designados pela
Portaria n' 61/PPGG/2017 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia. da
Universidade federal de Santa Catarína, a fim de arguírem a dissertação de mestrado do (a) aluno
(a) Apoena Calixto Figueiroa. com o título; "Quando, como e o que proteger? Criação e
metodologia de categorização de áreas protegidas com base nos serviços ecossistêilaicos". O(A)
candidato(a) tez a apresentação oral. sendo em seguida arguido(a) pelos membros da banca
examinadora. tendo dado as explicações que tiram necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B)
pela banca examinadora são os que se seguem: Prof. Dr. Milton Lafourcade Asmus, conceito

/\.. Prof. Dr. Jarras Bonetti Filho, conceito ....;4t....... e Dr. Gilberto Salas. conceito ...4q.- - ,
resultando no conceito final igual a "...A. ..", tendo sido o (a) candidato (a) aprovado (a)

.(ét'T:).. (com ou sem) alterações e fazendo jus, portanto, ao título de Mestre em Geografia. O
texto final (dissertação) deverá ser entregue na biblioteca no prazo de 30 dias se aprovado sem
alterações ou 90 dias se aprovado com alterações, a contar da presente data. sob pena de

L

indeferimento do diploma
AI
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Ingrid Matos de Araújo Góes. No dia
vinte e oito do mês de agosto de 2017, às 10:00hs, no(a) Sala de Reuniões PPGHST/CFH,
reuniram-se os i-nembros da banca examinadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr.
Norberto Olmiro Horn Filho (Orientador e Presidente), Prosa. Dra. Janete Josina de Abreu,
Prof. Dr. Jogo Carlos Rocha Gré e Prof. Dr. rosé Gustavo Natorf de Abreu, designados pela
Portaria n' 60/PPGG/2017 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da
Universidade Federal de Santa Catarina. a fim de arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno
(a) Ingrid Matos de Araújo Góes, com o título: "Geologia e geomorfologia da planície costeira do
balneário de Lençóis, município de Una, Bahia, Brasil". O(A) candidato(a) 6ez a apresentação
oral. sendo em seguida arguido(a) pelos membros da banca examinadora, tendo dado as
explicações que foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B) pela banca examinadora são
os que se seguem: Profa. Dra. Janete Josina de Abreu, conceito ...A.., Prof. Dr. João C?rios
Rocha Gré, conceito ....:a........ e Prof. Dr, José Gustavo Natorf de Abreu, conceito ...4.... ,
resultando no conceito final igual a «....f4.....«, tendo sido o (a) candidato (a) aprovado (a)

.g7?7..... (com ou sem) alterações e fazendo jus, portanto, ao título de Mestre em Geografia. O
texto final (dissertação) deverá ser entregue na biblioteca no prazo de 30 dias se aprovado sem
alterações ou 90 dias se aprovado com alterações, a contar da presente data, sob pena de
indeferimento do diploma.
Alteração notítuloda DissertaçãooSim(X)Não

(

Recomendações da Banca

(

Candidato (a) Ingrid l\latos de Araújo Góes

Florianópolis, 28 de agosto de 20 1 7
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Daniel Assis Frestas. No dia vinte e cinco
do mês de agosto de 201 7. às 09:00hs, no(a) FAED/UDESC, reuniram-se os membros da banca
examinadora composta pelos senhores professores: Prosa. Dra. Rosa Elisabete Militz
Wypyczynski Mastins (Orientadora e Presidente), Prof. Dr. Orlando Ednei Ferretti, Profa.
Dra. Geovana mendonça Lunardi Mlendes e Profa. Dra. Manha Kaschny Borgas,
designados pela Portaria n' 52/PPGG/2017 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Geografia, da Universidade Federal de Santa Catarina, a ülm de arguirem a dissertação de
mestrado do (a) aluno (a) Daniel Assis Frestas, com o título: "A produção de curtas-metragens nas
aulas de Geografia". O(A) candidato(a) fez a apresentação oral, sendo em seguida arguido(a)
pelos membros da banca exat-ninadora, tendo dado as explicações que foram necessárias. Os
conceitos atribuídos (A ou B) pela banca examinadora são os que se seguem: Prof. Dr. Orlando
Edpei Ferretti, conceito ........, Profa. Dra. Geovana mendUnça Lunardi Nlendes, conceito

'b......... ç,Frota. Dra. Manha Kaschny Borges, conceito ...\).... , resultando no conceito final
igual a "....D. ..", tendo sido o (a) candidato (a) aprovado (a) .(b)m.... (com ou sem) alterações
e fazendo jus, portanto, ao título de Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser
entregue na biblioteca no prazo de 30 dias se aprovado sem alterações ou 90 dias se aprovado
com alterações, a contar da presente data, sob pena.de índeüerimcnto do diploma.
Alteração notítuloda Dissertação( ) Sim("b) Não

Recomendações da Banca

(Membro - UFSC)

externo - UDESC)

(Membro externo - UDESC)

Candidato (a)
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Emanuela Francisca Wenning. No dia
vinte e um do mês de julho de 201 7, às 09:00hs, no(a) Sala de Usos Múltiplos, reuniram-se os
membros da banca examinadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr. Carlos José
Espíndola (Orientador e Presidente), Prof. Dr. José Messias Bastos, Prof. Dr. IWarcio Ricardo
Teixeira Moreira e Prosa. Dra. lsa de Oliveira Rocha, designados pela Portaria n'
47/PPGG/20 17 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade
Federal de Santa Catarina. a fim de arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno (a) Emanuela
Francisca Wenning, com o título: "As centralidades entra urbanas na cidade de Blumenau". O(A)
candidato(a) hez a apresentação oral, sendo em seguida arguido(a) pelos membros da banca
examinadora. tendo dado as explicações que foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B)
pela banca examinadora são os que se seguem: Prof. Dr. J(pé Messias Bastou, conceito ...4
Prof. Dr. Marcio Ricardo Teixeira Moreira, conceito .......4...... e Prosa. Dra. lsa de Oliveira
Rocha. conceito .l4 ... , resultando no conceito final igual a "....Zg ..", tendo sido o (a)
candidato (a) aprovado (a) ..a;f??2.... (com ou sem) alterações e fazendo jus, portanto, ao título de
Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser entregue na biblioteca no prazo de
30 dias se aprovado sem alterações ou 90 dias se aprovado com alterações, a contar da presente
data, sob pena de indeferimento do diploma.
Alteraçãonotítuloda DissertaçãooSim(oNão

Recomendações da Banca: ; x.,

d«.ZPu?Z . . . . .!Í?çg4<e . x'#?e

Banca Examinadora Ü
Prof. Dr Carlos Joséi(/píndola (Orientador - GCN/UFSC)

José IVlessi/?l Bastou (Membro - GCN/UFSC)

e
Prof. Dr. T\larcio Ricas'do Teixeira l\loreira (Membro externo - IFSC)

===n#==---=== - ====-=WW ==== ==n= === ==== ===

Prosa. Dra. lsa de Oliveira Rocha (Membro externo - UDESC)

!
ruela FranCandidato (a): Ema Wenning
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Aline Beatriz Lud\tig. No dia cinco do
mês de julho de 2017. às 09:30hs. no(a) FAED/UDESC. reuniram-se os membros da banca
examinadora composta pelos senhores professores: Profa. Dra. Rosa Elisabete Militz
Wypyczynski Mlartins (Orientador e Presidente), Profa. Dra. Rosemy da Salva Nascimento,
Prosa. Dra. Ruth Emilia Nogueira e Prof. Dr. Lourival José Martins Filho, designados pela
Portaria n' 44/PPGG/20] 7 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia. da
Universidade Federal dc Santa Catarina, a flirt de arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno
(a) Aline Beatriz Ludwig, com o título: "0 ensino de Geografia nos anos iniciais do ensino
fundamental: uma experiência no quinto ano". O(A) candidato(a) üez a apresentação oral, sendo
em seguida arguido(a) pelos membros da banca examinadora, tendo dado as explicações que
foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B) pela banq$ examinadora são os que se
seguem: Prosa. Dra. Rqsemy da Silva Nascimento, conceito ./l..., Prosa. Dra. Ruth Rlmilia
Nogueira, conceito ....Jit........ e Prof. DTA Lourival José Martins Filho, conceito :Ft... ,
resultando no conceito final igual a "..../3. ..", tendo sido o (a) candidato (a) aprovado (a)
.(l4Ê:m..... (com ou sem) alterações e fazendo jus, portanto, ao título de Mestre em Geografia. O
texto final (dissertação) deverá ser entregue na biblioteca no prazo de 30 dias se aprovado sem
alterações ou 90 dias se aprovado com alterações, a contar da presente data, sob pena de
ndeHerímento do diploma. . ,

Alteração no títuloda DissertaçãooSim( ?ç\.) Não

(

Recomendações dB Banca:
CIKkó,:Ü..J..g2m-. . \.«'-": ;
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Janete Ely. No dia dois do mês de junho de
2017. às 09:00hs, no(a) Sala de Reuniões PPGSPO/CFH, reuniram-se os membros da banca
examinadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr. Márcio Rogério Silveira
(Orientador e Presidente), Prof. Dr. Aloysio Marthins de Araujo Junior, Prof. Dr. Carlos José
Espíndola e Prof. Dr. Nelson Fernandes Felipe Junior, designados pela Portaria n'
37/PPGG/201 7 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade
federal de Santa Catarina, a flm de arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno (a) Janete
Ely, com o título: "Impactos dos investimentos em infraestruturas de transportes em Santa
Catarina". O(A) candidato(a) fez a apresentação oral, sendo em seguida arguido(a) pelos
membros da banca examinadora, tendo dado as explicações que coram necessárias. Os conceitos
atribuídos (A ou B) pela bancauexaminadora são os que sc seguem: Prof. Dr. Aloysio Marthins
de Araujo Junior, conceito ./t..., Prof. Dr. Carlo$José Espíndola, conceito .......4"..... e Prof.
Dr. Nelson Fernandes Felipe Junior. conceito .{l...... , resultando no conceito final igual a
".....a ..", tendo sido o (a) candidato (a) aprovado (a) .é;ça'?:2.... (com ou sem) alterações e
fazendo jus. portanto, ao título de Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser
entregue na biblioteca no prazo de 30 dias se aprovado sem alterações ou 90 dias se aprovado
com alterações, a contar da presente data. sob pena de indeferimento do diploma.
Alteração notítuloda Dissertaçãoo Sim( X ) Não

(
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Candidato (a) Janete EI)
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é
@

& tJNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CAI'CRINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS F{UMANAS

I'ROGRANIA DE pÓS-GRADLIAÇÃO ENI GEOGRAFIA
Campus Prof .lobo Dav id Ferreira Lama -- Trindade

F'ONE: +55 (48) 3721 -9412
Site: www.opeeco.ufsc.br e-mail:

PPGG
Universidade Federal

de $an!'a C3t.3fiF'Êcâ
Programa de P(}s-G

G] jogral

Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Daniele Cristina Knihs. No dia vinte e
nove do mês de i-Raio de 201 7, às 10:30hs, no(a) Sala 1 0/HST/CFH. reuniram-se os membros da
banca examínadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr. Aloysio Marthins de Araújo
Junior (Orientador e Presidente), Prof. Dr. Carlos José Espíndola, Prof. Dr. Nildo Domingos
Ouriques e Prof. Dr. Felipe Silveira de Souza, designados pela Portaria n' 39/PPGG/2017 da
Sub-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal de
Santa Catarina. a fll-n de arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno (a) Daníele Cristina
Knihs. com o título: "Ciência e tecnologia enquanto forças produtivas como instrumento de
dominação nas relações centro-periferia". O(A) candidato(a) fez a apresentação oral, sendo em
seguida arguido(a) pelos membros da banca examinadora, tendo dado as explicações que foram
necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B) pela banca examinadora são os que se seguem:
Prof. Dr. Carlos José Espíndola, conceito ..d..., Prof. Dr. Nil.do Domingos Ouriques, conceito

.4.'. '. e Prof. Dr. Felipe Silveira de Souza, conceito ...2.... , resultando no conceito anal
igual a ".....4. ..", tendo sido o (a) candidato (a) aprovado (a) ...«'.l"'k. (com ou sem) alterações
e fazendo jus, portanto, ao título de Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser
entregue na biblioteca no prazo de 30 dias se aprovado sem alterações.ou 90 dias se aprovado
com alterações, a contar da presente data, sob pena de indeferimento do diploma.
41teraçãonotítuloda DissertaçãooSim( y)Não

(

Recomendações da Ba nca : ,.e. . . . . ./?ç=Ó#S;ç(á.. . . !TÉç:e. !çPZrlç fÇg!(çtú« - .)v:9.ÇZg:ç4.:
Zil#%;llÚ llll& lilll&%;li;l.l:lli?..;;..22:;111ZlêlÜ2 ;1iÜ

Banca Examinadora

Prof. Dr. Ald arthins de Ar4újoJunior(Orientador - PPGG/UFSC)

UF'SC)

Candidato (a) Ú'dele Cristina Knihs
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Cristina Quartieiro Dalpiaz Soarem. No
dia cinco do mês de maio de 2017, às 14:30hs, no(a) Sala de Usos Múltiplos, reuniram-se os
membros da banca examinadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr. Ewerton Vieira
Machado (Orientador e Presidente), Prof. Dr. Nazareno José de Campos, Profa. Dra. Sandra
Mendonça e Prosa. Dra. Leila Mana Vasquez Beltrão, designados pela Portaria n'
25/PPGG/2017 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade
Federal de Santa Catarina. a fii-n de arguirei-n a dissertação de mestrado do (a) aluno (a) Cristina
Quartieiro Dalpiaz Soarem. com o título: "Abordagens açorianas na realidade escolar: trajetórias e
perspectivas a partir do "olhar geográfico" no ensino fundamental de Sombrio-SC". O(A)
candidato(a) fez a apresentação oral, sendo em seguida arguido(a) pelos membros da banca
examinadora, tendo dado as explicações que foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B)
pela banca examinadora são os que se seguem: PrpfK Pr. Nazareno José de Campos, conceito

t\#...'Profa Dra. S8Qdra Mendonça, conceito ...C8.''..... e Profa. Dr?. .Leila Mana Vasquez
Beltrão, conceito !iB.i.''' 'sultando no conceito final igual a "..ri4.' ..", tendo sido o (a)
candidato (a) aprovado (a) ..6q::lik.. (com ou sem) alterações e fazendo jus. portanto, ao título de
Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser entregue na biblioteca no prazo de
30 dias se aprovado sem alterações ou 90 dias se aprovado com alterações, a contar da presente
data. sob pena de indelêrímento do diploma.
Alteração no títuloda Dissertaçãoo Sim (,X') Não

(

(

H
Cristina Quartieiro Dalpiaz SobresCandidato (a):

Florianópolis, 05 de maio de 20 1 7
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de alisa Gomes Prestes. No dia quatro do
mês de maio de 2017, às 14:00hs, no(a) Sala 313/CFH. reuniram-se os mel-nbro.s da banca
examinadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr. José Messias Bastos (Orientador e
Presidente), Prof. Dr. Carlos José Espíndola, Prof. Dr. lvo Raulino e Prof. Dr. Marcio
Ricardo Teixeira Moreira. designados pe]a Portaria n' 23/PPGG/20]7 do Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal de Santa Catarina. a fim de
arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno (a) alisa Gomes Prestes, com o título:
Desenvolvimento desigual no mundo: convergências entre Brasil e China ao longo dos anos

2000". O(A) candidato(a) fêz a apresentação oral, sendo em seguida arguido(a) pelos membros da
banca examinadora, tendo dado as explicações que foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A
ou B) pela banca examinadora são os que se seguem: Prof. Dr. Carlos José Espíndola, conceito
;A..., Prof. Dr. lvq. Raulino, conceito ...../'\....... e Prof. Dr. Mqrcio Ricardo Teixeira
Moleira. conceito ..?$..... ,'resultando no conceito final igual a "...{À. ..", tendo sido o (a)

candidato (a) aprovado (a) ..:$:m.... (caIU ou sem) alterações e fazendo jus, portanto, ao título de
Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser entregue na biblioteca no prazo de
30 dias se aprovado sem alterações ou 90 dias se aprovado com alterações, a contar da presente
data. sob pena de indeferimento do diploma.
Alteração notítuloda Dissertaçãoo Sim( ><) Não

(

Recomendações da Banca:

=. . .h.«}X !i%. . . . g s. . .+Ç84HÂ . . .Çn.::&a; l:.#.s. .BU... .n.'S' ''':'TT' . 'qipf.+;Ç

.T. . . lz'. Ke.'q am h' . .& . . . A{.w. iP.,k; ÇÉ. . . .(3; . . .!geT::.eJ:e.Çb .'.. .
. ;h.;:4s« ... .s. . .{.::. .:ls.,c.k

\Banca Examinadora Ç

Ql:jÊQtador GCN/UFSC)Prof\br. José b'lesse

Espíndola (Membro - GCN/U FSC)Prof. Dr. Carlos J
l

NIVAU)
(

Prof. Dr. Nlarcio Ricardo Teixeira l\loreira (Membro externo - IFSC)

Candidato (a)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

PROGRANIA DE pÓS-GRADIFAÇÃO ENI GEOGRAFIA
Campus Prof. .leão David Ferreiro Limo -- Trindade

CONE: +55 (48) 3721 -9412
Site: wwwDDggco.ufsc.br e-mail: DDgg:271contato.ufÉçL:tu

PPGG
Universidade cedera!

de $ãHtc3 Cat.al-iria Ptogranta de Pós-Glacit:aç
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Aline Piões Mateus. No dia quatro do mês
de maio de 2017, às 14:00hs, no(a) Sala de Usos Múltiplos, reuniram-se os membros da banca
examinadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr. Norberto Olmiro Horn Filho
(Orientador e Presidente), Prof. Dr. Jogo Carlos Rocha Gré, Profa. Dra. Janete Josina de
Abreu e Prof. Dr. Celso Voos Vieira, designados pela Portaria n' 27/PPGG/2017 do
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia. da Universidade Federal de Santa
Catarina. a fim de arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno (a) Aline Piões Mateus, com o
título: "Geologia e paleogeografla do sistema deposicíonal laguna-barreira IV na região das
lagoas dos Esteves, do Faxinal e Mãe Luzia, Sul do estado de Santa Catarina, Brasil". O(A)
candidato(a) fez a apresentação oral, sendo em seguida arguido(a) pelos membros da banca
examinadora. tendo dado as explicações que foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B)
peh banca examinadora são os que se seguem: Prof. Dç. João Carlos Rocha Gré, conceito
.,i.... Prata. Dra. Janete Josina de Abreu, conceito ...../\....... e Prof. Dr. Censo Voos fieira,
conceito ..A. . resultando no conceito fmal igual' a i:...i4. ..", tendo sido o (a) candidato (a)
aprovado (a) ....<DM.... (com ou sem) alterações e fazendo jus, portanto, ao título de Mestre em
Geografia. O texto tonal (dissertação) deverá ser entregue na biblioteca no.prazo de 30 dias se

rovado sem alterações ou 90 dias se aprovado com alterações, a contar da presente data, sob
pena de indeferimento do diploma.
Alteração no títuloda Dissertaçãoo Sim(X) Não

(

Recomendações da Banca

:#güê âê#é::

Banca Examinadora

Prof. Dr. N

(

Candidato (a)

FlorianópOlis, 04 de maio de 20 1 7
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Renata Resina Souza. No dia vinte e sete
do mês de abril de 2017, às 14:00hs. no(a) Sala de Usos Múltiplos, reuniram-se os membros da
banca examinadora composta pelos senhores professores: Profa. Dra. Rosemy da Silvo
Nascimento (Orientadora e Presidente), Prof. Dr. Norberto Olmiro Horn Filho, Profa. Dra.
Kalina Salaib Springer e Prof. Dr. Ricardo Wagner ad-Vincula Veado, designados pela
Portaria n' 21/PPGG/2017 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da
Universidade Federal de Santa Catarina. a flm de arguirern a dissertação de mestrado do (a) aluno
(a) Rendia Resina Souza, com o título: "Análise da paisagem das três pontas: do Coral, do Lessa
e do Goulart - Florianópolis, SC". O(A) candidato(a) fez a apresentação oral. sendo em seguida
arguido(a) pelos membros da banca examinadora, tendo dado as explicações que tiram
necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B) pela INnca examinadora são os que se seguem:
Prof. Dr. Norberto Olmiro Hora Filho, conceito ..E>.., Prosa. Dra. Kalina Sllaib Springer,
conceito ....'f::i.. ...' e Prof. Dr. Ricardo Wagner ad-Vincula Veado, conceito ...Ê'. =.., resultando

no conceito final igual a "...l(X.....", tendo sido o (a) candidato (a) aprovado (a) ..(.,$3Jl4 (com
ou sem) alterações e fazendo jus, portanto, ao título de Mestre em Geografia. O texto final
(dissertação) deverá ser entregue na biblioteca no prazo de 30 dias se aprovado sem alterações ou
90 dias se aprovado com alterações, a contar da presente data, sob pena de indeferimento do
diploma.
Alteração no título da Disser'taçãoo Sim(,,>0 Não

(

Recom )ndações da Banca

Banca
/

Prosa. Dka. Rocem:l d Nascimento(Orientadora - GCN/UFSC)

ilho (Membro - GCN/UFSC)

inger (Membro - UFSC)

. .l:::à:::l:Z- - - - -- - .
Prof. Dr. RicarfÚo Wagner ad-Vincula Veado (Membro externo - UDESC)

n

Candidato (a) RknatA Resina Souza
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Débora Ferreira Pinto Barbosa. No dia
trinta do mês de março de 2017, às 09:00hs, no(a) Sala 1 10 - Antropologia, reuniram-se os
membros da banca examinadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr. Aloysio
Marthins de Araújo Junior (Orientador e Presidente), Profa. Dra. Kalina Salaib Springer,
Prosa. Dra. Rosemy da Silvo Nascimento e Prof. Dr. Silvio Domingos tendes da Silva.
designados pela Portaria n' 1 2/PPGG/201 7 da Sub-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Geografia. da Universidade Federal de Santa Catarina, a flirt de arguirem a dissertação de
mestrado do (a) aluno (a) Débora Ferreira Pinto Barbosa, com o título: "A maquete geográfica
como palco para a educação ambiental na escola em um contexto transdisciplinar". O(A)
candidato(a) têz a apresentação oral, sendo em seguida arguido(a) pelos membros da banca
examinadora. tendo dado as explicações que foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B)
pela banca examinadora são os que se seguem: Prata. Dra. Kalina Salaib Springer, conceito
$..., Profa. Dra. Rosemy da Silvo Nascimento, conceito ....Z........ e Prof. Dr. Silvio

Domingos tendes da Salva, conceito ...ê.... , resultando no conceito final igual a "....l3......
tendo sido o (a) candidato (a) aprovado (a) ......Õ...... (com ou sem) alterações e fazendo jus,

portanto. ao título de Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser entregue na
biblioteca no prazo de 30 dias se aprovado sem alterações ou 90 dias se aprovado com alterações,
a contar da presente data, sob pena de indeferimento do diploma.
Alteraçãonotítuloda Dissertação( X)Sim ( )Não

:i: éa::: ;:a:Z?;:b:;âG:::: ; ;
H«q--q..n-.lJnHnn UBUqqnnnnnnnnbBBbBBÇ

(

Recomendações da Banca: / /

. . e. eP.'&S.'a. .Ü. «. . . . Q. . +'q«. . H. .;
#:« z :j:zg,we:.,4-.pç,Z:

Íz- .. Za,fd / .B.d ;'-.
'i- '

.Z f. (tT-íÇg. . . . s#

Banca Examinadora

)

(

c)

b
lbora FerretÍa Pinto BarbosaCandidato (a)
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Martelo Marina. No dia vinte e nove do
mês de março de 2017. às 14:00hs. no(a) Sala de Usos Múltiplos. reuniram-se os !-nembros da
banca examinadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe
(Orientador e Presidente), Prof. Dr. Norberto Olmiro Horn Filho, Prof. Dr. Edison Ramos
Tomazzoli e Dr. Jorre Plá Cid. designados pela Portaria n' 05/PPGG/201 7 do Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Geografia. da Universidade Federal de Santa Catarina, a flrn de
arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno (a) Marcelo Maríni, com o título:
Caracterização legal e ambiental da atividade de mineração de areia na Bacia do Rio da Madre

(SC)". O(A) candidato(a) Hez a apresentação oral. sendo em seguida arguido(a) pelos membros da
banca examinadora, tendo dado as explicações que foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A
ou B) pela banca examinadora são os que se seguem: Prof. Dr. Noxrberto Olmiro Horn Filho,
:=.:J.E'.'14.'.''f;;''ü';l'l;:lT;.=lZ.=' T:iÊl;=ill l:.Á ISii. .....Á...... . n'. i.'g. piá cid
conceito ....A(.. , resultando no conceito final igual a "....'Pq' ..", tendo sido o (a) candidato (a)
aprovado (a) ..::çP'&''t(com ai.l-sam) alterações e fazendo jus, portanto, ao título de Mestre em
Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser entregue na biblioteca no prazo de 30 dias se
aprovado sem alterações ou 90 dias se aprovado com alterações. a contar da presente data, sob
pena de indeferimento do diploma.
Alteração

(

Reco

Banca Examinadora

dor - GCNÇFSC)

(

':1

\larcelo l\'lariniCandidato (a)
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ATa da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Bárbara de Aguçar Dutra. No dia vinte e
um do mês de março de 20]7, às 14:00hs, no(a) Sala de Usos Múltiplos, reuniram-se os membros
da banca examínadora composta pelos senhores professores: Prosa. Dra. Rosemy da Salva
Nascimento (Orientadora e Presidente), Prof. Dr. Rosandro Boligon Minuzzi, Prof. Dr.
Maurici Amantino Monteiro e Prod. Dr. Huno lvan Romero Aravena. designados pela
Portaria n' 09/PPGG/2017 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da
Universidade Federal de Santa Catarína. a fim de arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno
(a) Bárbara de Aguiar Dutra, com o título: "Análise comparativa das ÍnLmdações e influência das
variabilidades de baixa frequência nas regiões de Copiapó (Atacama, Chile) e ltajaí (Santa
Catarina, Brasil)". O(A) candidato(a) fez a apresentação oral. sendo em seguida arguido(a) pelos
membros da banca examinadora. tendo dado as explicações que foram necessárias. Os conceitos
atribuídos (A ou B) pela banca examinadora são os que se seguem: Prof. Dr. RoSlndro Boligon
Minuzzi, conceito ..X).., Prof. Dr. Maurici AmÀntino Monteiro, conceito ....++... .... , Prod.
Dr. .Huno lvan Romero Aravena, conceito .l+X.... resultando no conceito final igual a
".... Çà' ..". tendo sido o (a) candidato (a) aprovado (a) .zC:-o11'1''(com ou sem) alterações e
fazendo jus. portanto. ao título de Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser
entregue na biblioteca no prazo de 30 dias se aprovado sem alterações ou 90 dias se aprovado
com alterações, a contar da presente data. sob pena de indeferimento do diploma.
Altei'ação notítuloda Dissertação(,XI Sim( ) Não

('

.ÊgÃ:c*.,*

Recomendações da Banca: l)C .-~bGL. ..bS......$Q.G«.8N.(.S .Db......264.n.

Banca Examinador

Prosa. Dra. Rosemy GCN/UFSC)

Prof. Dr. UFSC)

Prof. Dr. Monteiio(Membro externo - UNISUL)

Prod. Dr. Huno Aravena (Membro externo - Uchile)

l$gCba.m....;a.4:9.....
Bárbara de Aguçar Dutra \J

..üaü.
Candidato (a)
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Bruno Barbosa. No dia vinte do mês de
março de 2017, às 09:00hs, no(a) Sala de Usos Múltiplos, reuniram-se os membros da banca
examinadora composta pelos senhores professores: Prof. Dr. Marcos Aurélio da Silva
(Orientador e Presidente), Prof. Dr. Clécio Azevedo da Salva, Prof. Dr. Jaime Cegar Coelho e
Dr. Jair Schmit.Profa. Dra. Mana Paula Casagrande Marimon designados pela Portaria n'
06/PPGG/201 7 do Coordenador do Programa de PC)s-Graduação em Geografia, da Universidade
f'ederal de Santa Catarina. a flm de arguirem a dissertação de mestrado do (a) aluno (a) Bruto
Barbosa, com o título: "Incongruência nas estratégias ou estratégia da incongruência: um estudo
da relação entre TRIPs e CDB no espaço geográfico brasileiro". O(A) candidato(a) fez a
apresentação oral. sendo em seguida arguido(a) pelos membros da banca examínadora, tendo
dado as explicações que foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B) pela banca
examinadora são os que se seguem:.Prof. Dr. Clécio Azevedo da Silva, conceito ..6..., Prof Dr.
Jaime Cesar Coelho, conceito ....-4'.... .... , Dr. Jair Schmit, conceito ....4:... Prosa. Dra. Mana
Paula Casagrande Marimon, conceito ....5. ...., resultando no conceito final igual a
"."..À ';'tendo sido o (a) candidato (a) aprovado (a) .....4....... (com ou sem) alterações e
fazendo jus, portanto, ao título de Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser
entregue na biblioteca no prazo de 30 dias se aprovado sem alterações ou 90 dias se aprovado
com alterações, a contar da presente data, sob pena de indeferimento do diploma.
Alteraçãonotítuloda DissertaçãooSim(x)Não

Recomendações da Banca:

3Õ51:«i lã ÊÜ lq 15;$E#l«!#flâ:;llü b%.l.. 11; ini.ini i%iiiqü.,Xéii;iiiiZ:ii;::.i9li#i;;ãl
Banca Examinado

FSC)

GCN/UFSC)

Dr. J GAMA)

Prosa. Dt'a. N'tapa Paula Casagrandé l\larimon (Membro externo - UDESC)

Candidato (a) Barbosa
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Ata da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado de Glauce Brasil. No dia vinte e dois do mês
de fevereiro de 2017, às 09:00hs, no(a) Sala de Usos Múltiplos, reuniram-se os membros da
banca examinadora composta pelos senhores professores: Profa. Dra. Marinez Eymael Garcia
Scherer (Orientadora e Presidente), Prof. Dr. Milton Lafourcade Asmus, Prof. Dr. Eduardo
.Juan Soriano-Sierra e Prof. Dr. Washington Luiz dos Santos Ferreiro, designados pela
Portaria n' 02/PPGG/20 1 7 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em. Geografia, da
Universidade Federal de Santa Catarina, a flm de arguirem a dissertação de .mestrado do (a) aluno
(a) Glauco Brasil, com o título: "Avaliação dos serviços ecossistêmicos dos manguezaís: uma
comparação entre os manguezais da Ilha de Santa Catarina". O(A) candidato(a) fez a
apresentação oral. sendo em seguida arguido(a) pelos membros da banda examinadora. tendo
dado as explicações que foram necessárias. Os conceitos atribuídos (A ou B) pega banca
examinadora são os que se seguem: Prof. Dr. MiltQn Lafourcade Asmus, conceito .ifX.., Prof.
Dr. Eduardo Juan Soriano-Sierra, conceito ...la).... .... , Prof. Dr. Washington Luiz dos
Santos Ferreira, conceito ..lã.... resultando no conceito final igual a ".:..-r\ ..;', tendo sido o
(a) candidato (a) aprovado (a) ....#â....i.. (com ou sem) alterações e fazendojus, portanto, ao tít.ulo
de Mestre em Geografia. O texto final (dissertação) deverá ser entregue na biblioteca no prazo
de 30 dias se aprovado sem alterações ou 90 dias. se aprovado com alterações, a contar da
presente data, sob pena de indeferimento do diploma.

<

(
Banca Examinadora

(Orientadora - GCN/UFSC)

Asmus (Membro - PPGG/UFSC)

Prof. Dr. Ellu+Kdil..:!!ian .Soriano-Sierra (Membro - UFSC)

>nai = +====n=--- -'=anHq= ======== ==== == = =P =====

Pi;of. Dr:Ó#;ashilígàon Luiz dos Santos Ferreira (Membro externo - FURG)

..:.......:gbaK...G.m.í3:.
Candidato (a): Glauce Bi6bil

Florianópolis, 22 de fevereiro de 20 1 7


