
 

 

ATA DA REUNIÃOO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

EM GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA EM 

04 DE ABRIL DE 2013 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e 

quinze minutos, na sala PH17, no bloco V do Centro Politécnico da UFPR,   

reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, sob a 

presidência do Coordenador do Programa, Prof. Dr. Sylvio Fausto Gil Filho. 

Estiveram presentes os professores Leonardo José Cordeiro dos Santos, Jorge 

Ramon Montenegro Gomez, Francisco Mendonça e o representante discente 

Marcos Moura. Ausências justificadas do Professor Miguel Bahl e da 

representante da secretaria, Adriana Cristina Oliveira. INFORMES: aberto os 

trabalhos pelo Professor Sylvio Fausto Filho informando sobre a reunião com a 

PRPPG, e informado sobre os encaminhamentos finais em relação ao Seminário 

Interno 2013 pelos Professores Jorge Ramon Montenegro, Francisco Mendonça e 

representante discente Marcos Moura, sendo as datas e horários do evento 

definidos, assim como  foi passada uma panorâmica  logística  e estatística do 

evento em pauta. HOMOLOGAÇÕES: Ata da Reunião do dia 04 de Março de 

2013. DELIBERAÇÕES: 1- Concurso de Teses e Dissertações ENANPEGE, foi 

estabelecido que os Professores do Programa de Pós-Graduação indicassem até 

o dia 30 de abril as teses e dissertações que poderiam se inscrever no concurso 

supracitado e posterior avaliação dos trabalhos que poderiam efetivamente 

concorrer. 2- Qualificação de doutorado de Edivando  Vitor do Couto a ser 

realizado no dia 18/04/2013 às 09 horas, compondo a banca examinadora o 

Professor Dr. Leonardo C. Santos, Ambrosina Pacutti e Eduardo Salamuni;. 3- 

Qualificação de doutorado de Viviane Capoane para o dia 22/04/2013 às 09h. 

30min. compondo a banca examinadora os Professores Leonardo José C. Santos, 

Irani dos Santos e Jean P. G. Minella da Universidade Federal de  Santa Maria. 4- 

Prorrogação de qualificação de doutorado de Felipe Vanhoni Jorge para o 

período entre 16 a 20 de setembro do corrente ano. 5- Qualificação de 

doutorado de Gabriela Pinheiro. 6- Prorrogação de defesas de mestrado de 

Jorge Campose e Wiviane Mattozo para o período entre dos dias 15 a 20 de 

maio do corrente ano. 7- Aprovação de curso concentrado oferecido pelo Prof. 

Dr. Hugo Romero a ser realizado no período de 16 a 20 de setembro do corrente 

ano. 8-Prorrogação para defesa da dissertação do aluno Fernando Salomão 

Loch, entrega da dissertação para final de abril e defesa para o mês de maio do 

corrente ano. 9-Prorrogação para entrega e defesa da dissertação da aluna 

Marina Eduarda Armstrong de Oliveira, depois de analisado os documentos e 
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atestados médicos, foi aprovado unanimemente a prorrogação a partir de março 

do corrente ano. 10- Aprovação de relatórios de estágio docência dos 

seguintes alunos: Vanessa Maria Ludka, Alexei Nowatzki, Adriano Ávila Goulart 

e Ionara Marcondes. 11- Aproveitamento de créditos em disciplinas de Ionara 

Marcondes, contabilizando 06 créditos das disciplinas GB713 e GB723 cursadas 

como aluna especial, sendo a disciplina GB723 excluída da contagem, devido aos 

05 anos transcorridos (tempo determinado para validação dos créditos), e mais 04 

créditos das disciplinas AS758A e AS740B cursadas como aluna especial; 

totalizando 10 créditos em disciplinas. 12- Aproveitamento de disciplina HC757 

cursadas no Programa de Pós em Meio Ambiente e Desenvolvimento, 04 

créditos, da aluna Sandra Engelmann. 13- - Aproveitamento de disciplina 

HC757 cursada no Programa de Pós em Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

04 créditos, do aluno Gustavo Olesko. 14- Aproveitamento de disciplina SI-

SI-5 - Seminario de Investigación, 03 créditos, cursada pelo aluno Jorge Luiz 

Favaro. 15- Desligamento de Carlos Eduardo Vieira; O Sr. Carlos Eduardo 

Vieira aluno de doutorado em geografia, solicita desligamento do curso alegando 

motivos pessoais. Após análise da solicitação o Colegiado aprovou o 

desligamento do mesmo. 19- Cancelamento de bolsa do doutorando Maurício 

Polidoro, aprovado em concurso público para carreira de Docente Permanente 

em Instituto Federal. 20- Cancelamento de bolsa da aluna Sandra Egelmann, 

aprovada em concurso público para ocupar o cargo de carreira de Docente 

Permanente em Instituto Federal com dedicação exclusiva; analisado o caso, foi 

pedido melhores informações à própria aluna que confirmou estar em Dedicação 

Exclusiva e não mais em Dedicação Parcial. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunião da qual eu, Marcos Moura, Representante Discente do 

Programa de Pós-Graduação  em Geografia, lavrei a presente ata que após 

aprovação do Colegiado será assinada pelo Senhor Coordenador do PPGEO 

Professor Sylvio Fausto Filho.  

 


