
16/12/2021 14:13 SEI/UFPR - 4118487 - Ata de Reunião

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4455323&infra_siste… 1/6

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião da Plenária do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Setor de Artes,
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, realizada aos dezenove dias do mês de
novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em sistema online, através do link
h�ps://conferenciaweb.rnp.br/spaces/ppgcom-ufpr, em virtude da pandemia de COVID-19, sob a
presidência da Professora Michele Goulart Massuchin. Es�veram presentes os professores: Carla Candida
Rizzo�o, Claudia Irene de Quadros, Fábio Hansen, João Damasceno Mar�ns Ladeira, José Carlos
Fernandes, Kelly Cris�na de Souza Prudêncio, Luciana Panke, Mauricio Augusto Pimentel Liesen
Nascimento, Rafael Cardoso Sampaio, Valquiria Michela John. Representante discente: Louize
Nascimento. Não compareceram à reunião e não jus�ficaram a ausência os professores Emerson Urizzi
Cervi e Myrian Regina Del Vecchio. Os Professores Débora Cris�na Lopez, Francisco Paulo Jamil Almeida,
Hertez Wendel de Camargo, Regiane Regina Ribeiro e Rodrigo Eduardo Botelho Francisco não
compareceram, mas jus�ficaram a ausência. A professora Michele Goulart Massuchin verificou a
existência de quórun e deu início à reunião solicitando a inclusão em pauta dos itens: 14) Solicitação de
prorrogação de prazo para realização da qualificação da Mestranda Camila Raphaela Péres Mancio; 15)
Solicitação de prorrogação de prazo para realização da qualificação da Mestranda Nayane Pantoja
Cardoso; 16) Definição sobre bolsa de doutorado. A inclusão foi aprovada.  Pauta: 1. Informes: 1.1 –
Processo Sele�vo: o processo de seleção encontra-se na fase de entrevistas, esse ano foram menos
inscritos do que em anos anteriores, principalmente no mestrado na linha de Comunicação e Polí�ca. Em
dezembro será divulgado o resultado final e será realizada uma reunião para homologação do resultado.
1.2 – Arrecadação proveniente de inscrições: nos dias 1, 2 e 3 de dezembro será realizado ENPECOM,
que será composto por mesas de debates no período da noite, que serão transmi�das pelo canal do
Youtube do PPCOM e os GTs serão no período da tarde. Houve redução de número de trabalhos
enviados, de forma que foram feitos agrupamentos de GTs. O valor arrecadado com as inscrições do
evento totalizou R$2587,50 (dois mil e quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e em
consulta feita via e-mail ao colegiado, foi aprovado a transferência desse valor para o SACOD para compor
o valor para a compra de equipamentos (projetores) para salas que o programa também poderá u�lizar.
O valor de R$3230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) arrecadado com as taxas de inscrições no
processo sele�vo de doutorado, em consulta via e-mail feita ao colegiado, foi aprovado que esse valor
fosse cedido para contribuir com o SACOD na compra de mobiliário para salas que o programa também
poderá u�lizar. O valor de R$2261,00 (dois mil e duzentos e sessenta e um reais) arrecadado com as taxas
de inscrições no processo sele�vo de mestrado foi u�lizado para pagar a anuidade da COMPÓS. 1.3 –
PROAP 2021 -  no final do mês de agosto o programa recebeu o valor total de recursos PROAP de
R$31.486,00 (trinta e um mil e quatrocentos e oitenta e seis reais), foram gastos com as solicitações dos
docentes R$25.732,00 e com os discentes R$5.595,95, totalizando R$31.327,95. Todos os processos
foram encaminhados, alguns já foram pagos e outros encontram-se em andamento, sendo que apenas
um dos processos será inscrito em restos a pagar, ficando o pagamento para 2022. 2. Aprovação da ata
anterior: foi apresentada a ata da reunião ordinária realizada em 02/09/2021 para apreciação. A ata foi
aprovada. 3. Homologação das solicitações dos alunos (aproveitamento de disciplinas, a�vidades
complementares, estágio docência): a professora Michele apresentou as seguintes solicitações dos
alunos: 3.1 -  A�vidades Complementares: foram apresentadas as solicitações de validação de a�vidades
complementares dos mestrandos Amanda Gonçalves Pereira, André de Freitas Nunes, Bruno Ferreira
Caron, Guilherme Sizanoski Santos, Lucas Vinicius Mayer, Luiza Ribeiro de Lima, Marcela Barba Santos,
Maria Fernanda Mileski de Paula, Matheus Dias Galdino Soares, Mayara Celeste Locatelli, Raquel Pereira
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Rodrigues Leite e Robinson Samulak Alves, e dos doutorandos Nilton Cesar Monas�er Kleina e Tiago
Mendes Alvarez. Os documentos apresentados pelos alunos Bruno Ferreira Caron e Guilherme Sizanoski
Santos não foram suficientes para que a�ngissem a pontuação exigida, por isso terão o prazo até o
agendamento da defesa para apresentar nova solicitação. Os demais alunos apresentaram os
documentos comprobatórios das a�vidades complementares a�ngindo a pontuação exigida para
mestrandos e doutorandos conforme estabelece norma específica do PPGCOM, e �veram suas
solicitações homologadas. 3.2) Estágio de docência: foram apresentadas as solicitações de validação de
Estágio de Docência I e Estágio de Docência II das discentes: a) Doutoranda Gisele Barão da Silva -
lecionou em cursos em nível de graduação na UNICESUMAR nos anos de 2017 e 2018, as disciplinas
Teorias do rádio - 2017/2º (40h), Técnicas fotográficas – 2017/2º (42h), Ciência polí�ca - 2018/1º (40h),
Filosofia - 2018/1º (40h), Sociologia geral e da comunicação - 2018/1º(40h), Produção em rádio - 2018/1º
(80h). b) Doutoranda Joana Gall Pereira – lecionou em cursos em nível de graduação na UNIAVAN nos
anos de 2020 e 2021, as disciplinas Comunicação e Endomarke�ng 2020/1º (76h) e Marke�ng Digital e E-
Commerce2021/1º (76h). c) Doutoranda Rafaeli Francini Lunkes Carvalho - lecionou em cursos em nível
de graduação na Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, nos anos de 2019, 2021 e 2021,
as disciplinas - Criação e Produção Sonora - (carga horária: 136 horas) e Pesquisa Mercadológica 3PP
(carga horária:136 horas),  Criação e Produção Sonora - turmas A e B 4PP (carga horária: 136 horas),
Pesquisa Mercadológica 3PP (carga horária: 136 horas), Publicidade e Mercado 3PP (carga horária: 136
horas) e Legislação e É�ca na Publicidade 2PP (carga horária: 68 horas). d) Doutoranda Roscéli Kochhann
- lecionou em cursos em nível de graduação na Universidade do Estado do Mato Grosso - UNEMAT no
ano de 2019, as disciplinas Comunicação e Cibercultura - 2019/1º (60h) e Radiojornalismo I – 2019/2º
(60h). e) Doutoranda Sionelly Leite da Silva Lucena – lecionou em cursos em nível de graduação na
UNINTER no ano de 2013 a 2018, as disciplinas Fotografia – 1° e 2°semestres em 2013, 2014, 2015, 2016
(80 horas), total: 640 horas; Imagem e construção social – 1° quadrimestre 2016, 1° e 2° quadrimestres
2017 (52 horas), total: 156 horas; Fotojornalismo - 1° e 2°semestres em 2013, 2014, 2015, 2016 (40
horas), total: 320 horas; Redação jornalís�ca – 2° semestre 2015, 1° e 2° semestres 2016, 2° semestre
2017 (40 horas); e 1° quadrimestre 2018 (52 horas), total: 212 horas; Redação para web – 1° e 2°
semestres em 2015 e 2016, 2° semestre 2017 (80 horas), total: 400 horas; Jornalismo especializado e
segmentado – 1° e 2° semestres em 2018 (80 horas), total: 160 horas. f) Doutoranda Vivian Oliveira
Lemos dos Santos - – lecionou em cursos em nível de graduação na Sociedade de Educação Superior e
Cultura – SOCIESC/ Unicuri�ba nos anos de 2020 a 2021, as disciplinas Redação Publicitária - 2020/1º
(60h), Comunicação, Cultura e Sociedade – 2020/1º (60h), Teorias da Comunicação (turmas 1 e 2) –
2021/1º (60h). As solicitações de validação de Estágio Docência I e Estágio Docência II foram
homologadas.  3.3 - Equivalência/aproveitamento de disciplinas: a) a mestranda Arielly Cris�na de
Moura Grande Benato encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos das disciplinas COMU
7003 – Jornalismo memória, narra�vas culturais (carga horária 60h, 04 créditos) e COMU 7002 – Cultura
digital e sociedade contemporânea (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursadas em 2019 e 2020 na
modalidade isolada no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. b) o mestrando Eduardo Mar�ns
Zimermann Camargo encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos da disciplina Estudos de
Cinema Brasileiro: Modernismo, Crí�ca e Cinefilia (carga horária 30 horas, 02 créditos), cursada em 2021
na modalidade isolada no Programa de Pós-graduação em Cinema e Artes do Vídeo na Universidade
Estadual do Paraná (UNESPAR). A solicitação foi aprovada. c) o doutorando Felipe da Costa encaminhou a
solicitação de aproveitamento de créditos da disciplina COMU 7016 - SEMINÁRIO TEMÁTICO IV -
Comunicação, gênero e interseccionalidades (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursada em 2020 na
modalidade isolada no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. d) a doutoranda Gisele Barão da Silva
encaminhou a solicitação de aproveitamento de crédito da disciplina COMU 7022 – Tópicos Especiais em
Comunicação e Polí�ca II: Comunicação e Democracia (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursada em
2019 na modalidade isolada no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. e) o mestrando Guilherme
Sizanoski Santos encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos da disciplina CPOL 7003 –
Análise de Polí�cas Públicas (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursada em 2021 na modalidade
isolada no Programa de Pós-graduação em Ciência Polí�ca da UFPR. A solicitação foi aprovada. f) o
mestrando Herivelto Alves de Oliveira encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos da
disciplina COMU 7003 - Jornalismo memória, narra�vas culturais (carga horária 60 horas, 04 créditos),
cursada em 2018 na modalidade isolada no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. g) a doutoranda
Joana Gall Pereira encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos da disciplina PGE410083 –
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História oral (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursada em 2021 na modalidade isolada no Programa
de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A solicitação foi
aprovada. h) a doutoranda Keyse Caldeira de Aquino Macedo encaminhou a solicitação de equivalência
da disciplina obrigatória COMU-7008 – Metodologia de Pesquisa em Comunicação (carga horária 60
horas, 04 créditos), cursada em 2018 durante o mestrado realizado no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi
aprovada. i) a mestranda Marcela Barba Santos encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos
da disciplina CPOL 7025 – Métodos quan�ta�vos em Ciência Polí�ca (carga horária 60 horas, 04 créditos),
cursada em 2020 na modalidade isolada no Programa de Pós-graduação em Ciência Polí�ca da UFPR. A
solicitação foi aprovada. j) o doutorando Mateus da Cunha Santos encaminhou a solicitação de
equivalência da disciplina COM 900 - Teorias da Comunicação (carga horária 60 horas, 04 créditos),
cursada no curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM), com a disciplina COMU 7018 – Teorias da comunicação (carga horária 60 horas,
04 créditos), ofertada pelo PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. k) a mestranda Raquel Pereira
Rodrigues Leite encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos da disciplina EGA 10077 – Mídia
e Conflitos: Desinformação, an�ciência e crise ins�tucional e epistêmica (carga horária 60 horas, 04
créditos), cursada em 2020 na modalidade isolada no Programa de Pós-graduação em Comunicação da
Universidade Federal Fluminense (UFF), e da disciplina GINF 7078 – Estudos Avançados - Cibercultura,
Redes Sociais e Netnografia: abordagens mul�metodológicas (carga horária 45 horas, 03 créditos),
cursada em 2021 na modalidade isolada no Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação da
UFPR.  A solicitação foi aprovada. l) a doutoranda Roscéli Kochhann encaminhou a solicitação de
aproveitamento de créditos da disciplina FCS019073 – Comunicação e Indústrias da Cultura (carga horária
60 horas, 04 créditos), cursada em 2020 na modalidade isolada no Programa de Pós-graduação em
Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A solicitação foi aprovada. m) a
doutoranda Suelen Homrich Mo�a encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos da disciplina
EGA10091 - Semió�ca Visual: Es�lo e Poé�ca da Ficção Seriada Televisiva (carga horária 60 horas, 04
créditos), cursada em 2020 na modalidade isolada no Programa de Pós-graduação em Comunicação da
Universidade Federal Fluminense (UFF). A solicitação foi aprovada. n) o doutorando Tiago Mendes
Alvarez encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos da disciplina Cinema, iden�dade e
memória (carga horária 30 horas, 02 créditos), cursada em 2021 na modalidade isolada no Programa de
Pós-graduação em Cinema e Artes do Vídeo na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). A solicitação
foi aprovada. o) o doutorando Tiago Roberto Ramos encaminhou a solicitação de aproveitamento de
créditos da disciplina EGA10069 - Gêneros e Narra�vas Midiá�cas: Audiovisualidades em plataformas
digitais (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursada em 2020 na modalidade isolada no Programa de
Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF). A solicitação foi aprovada. p)
a doutoranda Júlia Frank de Moura encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos das
disciplinas 2NIC282 – Economia Polí�ca do Audiovisual (carga horária 60 horas, 4 créditos), 2NIC274 –
Historiografia e cultura visual nas narra�vas contemporâneas (carga horária 60 horas, 4 créditos),
2NIC269 – Imagem e Consumo (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursadas em 2017 durante o curso
de Mestrado em Comunicação (área de concentração em Comunicação Visual) da Universidade Estadual
de Londrina (UEL). A professora Michele esclareceu que essa solicitação é o primeiro caso em que o
aluno solicita o aproveitamento de disciplinas cursadas durante o mestrado, pois as solicitações recebidas
até o momento sempre foram de disciplinas cursadas como isoladas em outros PPGs. Colocado em
discussão, a professora Michele manifestou sua opinião desfavorável a esse �po de aproveitamento,
embora outros programas da UFPR aceitem. A Prof. Valquíria também se manifestou desfavorável, assim
como Maurício, representante de pós-doutorandos. A professora Claudia de Quadros considera que
nesses casos seria necessária a análise das disciplinas a serem aproveitadas e da tese da aluna, a
professora Luciana colocou sua opinião de que precisa ser discu�da uma maneira de avaliar esse �po de
solicitação de aproveitamento de créditos, e que não é favorável de que seja generalizada a decisão de
não aceitar nenhum caso desse �po de solicitação. Foi proposto realizar a votação em duas etapas, a
primeira sobre o caso específico da solicitação da discente Júlia Moura, o qual colocado em votação, não
foi aprovado. Em seguida foi colocado em votação se o Programa aceitará ou não o aproveitamento de
disciplinas ele�vas do mestrado, e nessa votação foi aprovada a indicação de uma comissão que será
responsável pela proposta de alteração do regimento sobre esse �po de aproveitamento. Foram
indicados para a comissão os professores Claudia Irene de Quadros, Emerson Urizzi Cervi e Valquiria
Michela John. 4. Homologação da ata de sessão pública da apresentação dos resultados da estágio pós-
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doutoral da Professora Cleide Luciane Antoniu�: no dia 12 de agosto de 2021 foi realizada a
apresentação pública dos resultados da pesquisa da pós-doutoranda CLEIDE LUCIANE ANTONIUTTI,
in�tulada “O ENSINO DE TELEJORNALISMO NO CONTEXTO CONVERGENTE: MAPEAMENTO DAS IES DA
REGIÃO NORDESTE E SUL DO BRASIL”, sob supervisão da Professora Claudia Irene de Quadros. Foi
considerada sa�sfatória a apresentação e o conteúdo do relatório de a�vidades referentes à pesquisa
desenvolvida pela pós-doutoranda, e, aprovada a conclusão dos trabalhos de Pós-Doutoramento.
Colocada em votação, a ata foi homologada. 5. Homologação do resultado da banca de defesa da
doutoranda Sandra Nodari Romano: a discente Sandra Nodari Romano foi aprovada na defesa de Tese
em cotutela com a Universidade Fernando Pessoa, Portugal, realizada em 09/07/2021, �tulo “A voz
feminina nas reportagens televisivas:  um estudo compara�vo entre os jornais televisivos de Portugal e
do Brasil a par�r do Lugar de Fala”, orientanda do Prof. Emerson Urizzi Servi. Demais membros da banca,
Michele Massuchin Goulart (UFPR), Valquiria Michela John (UFPR), Salvato Vila Verde Pires Trigo
(UFP/Portugal), Jorge Pedro Almeida Silva e Sousa (UFP/Portugal), Ana Andreia Galhardo Rodrigues
(UFP/Portugal), Carla Alexandra Oliveira Rodrigues Cardoso (UFP/Portugal). O resultado foi homologado.
6. Homologação do resultado da banca de defesa do doutorando Renan Colombo: o discente Renan
Colombo foi aprovado na defesa de Tese em cotutela com a Universidade Fernando Pessoa, Portugal,
realizada em 23/07/2021, �tulo “Desinformação e mitologia polí�ca: a presença de mitos em boatos
desmen�dos nas eleições presidenciais brasileiras de 2018”, orientando do Prof. Emerson Urizzi Servi.
Demais membros da banca, Michele Massuchin Goulart (UFPR), André Azevedo da Fonseca (UEL), Salvato
Vila Verde Pires Trigo (UFP/Portugal), Jorge Pedro Almeida Silva e Sousa (UFP/Portugal), Joaquim Mateus
Paulo Serra (UFP/Portugal), Renato Pinto Ferreira (UFP/Portugal). O resultado foi homologado. 7.
Solicitação de trancamento de matrícula da mestranda Maria Carolina dos Santos Coelho: a mestranda
Maria Carolina dos Santos Coelho em concordância com o seu orientador, Professor João Damasceno
Mar�ns Ladeira, solicitou trancamento de curso por três meses jus�ficada em questões financeiras que
levaram a discente a trabalhar em duas empresas, não podendo se dedicar ao mestrado nesse período. A
solicitação foi aprovada. Término do trancamento em 14 de dezembro de 2021. 8. Solicitação de
prorrogação de prazo para realização da defesa de mestrandos com ingresso em 2020: a mestranda
Maria Fernanda Mileski de Paula encaminhou ao programa, em nome da turma de mestrado 2020, a
solicitação de prorrogação do prazo até 31/05/2022 para a realização da defesa de dissertação de
mestrado. A solicitação foi jus�ficada pela retomada das a�vidades em 2020 ocorrer apenas em maio, em
decorrência da pandemia do COVID-19, que levou a suspensão das a�vidades na UFPR até essa data. A
solicitação foi aprovada. A defesa deve ocorrer até 31 de maio de 2022. 9. Edital para seleção de pós-
doutorando e comissão; (Prof. Rodrigo Botelho): a professora Michele Massuchin informou aos
presentes que o Professor Rodrigo Botelho entrou em contato para informar que possui um aluno
interessado em realizar pós-doutorado no PPGCOM sob sua supervisão. A professora Michele lembrou
que na resolução 16/18 do CEPE/UFPR consta que para que um professor seja supervisor de pós-
doutorado precisa ter sido orientador de duas teses de doutorado concluídas. Como o Professor Rodrigo
ainda não possui duas orientações concluídas, foi decidido, após esclarecimentos e discussão, que esse
item será discu�do em dezembro após a obtenção de mais informações junto à PRPPG sobre essa
exigência. 10. Aulas do PPGOM 2022: a professora Michele esclareceu que esperava que até essa data já
�vesse recebido da PRPPG uma definição sobre o retorno das aulas presenciais, como não recebeu
nenhum documento, está válida ainda a instrução norma�va divulgada pela PRPPG em 09/10/21 que
prevê o retorno das a�vidades de laboratório, a�vidades de orientação, desde que man�do o
distanciamento entre as pessoas. Assim que for publicado um novo documento sobre o retorno das
demais a�vidades será definido o formato das aulas em 2022. 11. Aprovação do calendário le�vo do
PPGCOM (1º semestre) de 2022: foi apresentada a proposta de calendário para o primeiro semestre
le�vo de 2022 do PPGCOM com as seguintes datas. Envio das ementas para a coordenação: até 31 de
janeiro. Matrículas para alunos REGULARES do PPGCOM: 05 a 13 de fevereiro. Lançamento do edital para
alunos externos: 10 de fevereiro. Inscrição de alunos externos:  17 e 18 de fevereiro. Período de seleção
interna dos alunos externos: 22 de fevereiro a 03 de março. Matrícula dos alunos NOVOS (envio de
documentos): 24 e 25 de fevereiro; Matrícula dos alunos NOVOS (SIGA): 2 e 3 de março. Resultado do
Edital de alunos externos: 04 de março. Matrícula dos alunos EXTERNOS: 04 de março. Início das aulas do
PPGCOM: 07 de março. Lançamento das notas - turmas 2021.2 no SIGA: 31 de março. Publicação dos
editais para solicitações dos alunos (equivalência de disciplinas/estágio/a�vidades): 16 de maio. Entrega
de documentações das solicitações: 23 a 31 de maio. Resultado das homologações das solicitações:  até
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17 de junho. Encerramento do semestre le�vo: 1 de julho. Lançamento das notas - turmas 2022.1 no
SIGA: 30 de setembro. O calendário foi aprovado. 12. Definição sobre o colegiado do PPGCOM: na
reunião plenária realizada em 01 de julho de 2021 foi iniciada a discussão sobre a manutenção do
colegiado do programa, na ocasião a Professora Michele comprometeu-se a buscar na PRPPG alguns
esclarecimentos que surgiram durante a reunião sobre quem tem direto ao voto nas reuniões. Foi então
esclarecido que na plenária todos os professores do programa, representante discente e pós-doc votam.
No colegiado, votam todos os membros (coordenador, vice-coordenador, um representante de cada linha
de pesquisa, representante discente e pós-doc), tendo a possibilidade de constar em regimento uma
definição diferente sobre quem vota. Colocado em votação, a manutenção do colegiado do PPGCOM foi
aprovada. 13. Aprovação de norma interna sobre requisitos para qualificação: a norma interna que
estabelece os requisitos para a realização do exame de qualificação de mestrandos e doutorandos do
PPGCOM foi colocada em votação, sendo aprovada. 14. Solicitação de prorrogação de prazo para
realização da qualificação da Mestranda Camila Raphaela Péres Mancio: a mestranda Camila Raphaela
Péres Mancio encaminhou em concordância com seu orientador, Professor João Damasceno Mar�ns
Ladeira, a solicitação de prorrogação de dois meses e quinze dias para realização da qualificação de
mestrado, jus�ficada por problemas de saúde da aluna. A solicitação foi aprovada. A qualificação deve
ocorrer até 15/01/22. 15. Solicitação de prorrogação de prazo para realização da qualificação da
Mestranda Nayane Pantoja Cardoso: a mestranda Nayane Pantoja Cardos encaminhou em concordância
com sua orientadora, Professora Michele Goulart Massuchin, a solicitação de prorrogação de três meses
para realização da qualificação de mestrado, jus�ficada por problemas de saúde da aluna. A solicitação
foi aprovada. A qualificação deve ocorrer até 31/01/22. 16. Definição sobre bolsa de doutorado: a
professora Michele informou aos presentes que a aluna Priscila Murr, solicitou o cancelamento da sua
bolsa de doutorado em razão de iniciar a�vidade remunerada na Secretaria de Educação. Como não é
permi�do o acúmulo de bolsa com a�vidade remunerada, essa bolsa teria que passar para outro aluno,
porém não há mais alunos na lista de selecionados do úl�mo edital de bolsas. Sendo assim, foi
apresentado ao colegiado as opções de manter a bolsa com a aluna até março de 2022, quando ocorre
um novo edital seleção de bolsistas, ou fazer nova seleção imediatamente para a concessão da bolsa pelo
período de quatro meses (dezembro de 2021 a março de 2022). O colegiado aprovou a abertura de um
edital para seleção de bolsista que receberá a bolsa somente por esse período, não podendo renovar.
Ficou aprovado que para esse edital será permi�da a inscrição de alunos do programa que já receberam
bolsa anteriormente. Foram indicados para comporem a comissão responsável pelo edital e seleção do
bolsista os Professores Valquiria Michela John e Mauricio Augusto Pimentel Liesen Nascimento e a
representante discente Louize Nascimento.  17. Informes Gerais: em consulta realizada a PRPPG, o
programa foi informado que a bolsa PNPD, que atualmente encontra-se com o pós-doutorando Mauricio
Liesen Nascimento, tem duração de 60 meses e está cadastrada até dezembro de 2022. A PRPPG não
recomenda mudanças de bolsista, visto que o sistema não tem permi�do o cadastro de novos bolsistas,
assim como não há confirmação de que a par�r de 2023 a bolsa permaneça no programa. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, Gislaine
Klemba, Assistente em Administração deste Programa, pela Senhora Presidente, Profa. Dra. Michele
Goulart Massuchin e demais membros do colegiado. Curi�ba, 19 de novembro de 2021.
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