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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA EM 17 

DE SETEMBRO DE 2012

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às dezesseis 1 
horas e 30 minutos, na sala PH17, no Bloco V do Centro Politécnico da UFPR, 2 
reuniu-se o Colegiado, sob a Presidência do Coordenador do Programa, Professor 3 
Doutor Sylvio Fausto Gil Filho. Estiveram presentes os professores, Francisco de 4 
Assis Mendonça, Jorge Ramon Montenegro Gomez, Miguel Bahl, Gislene 5 
Aparecida dos Santos, o representante discente Maurício Polidoro a 6 
representante da secretaria Adriana Cristina Oliveira. Ausência justificada do 7 
Prof. Dr. Leonardo José Cordeiro dos Santos. INFORMES: 1) Aberta a reunião 8 
pelo Coordenador, Prof. Dr. Sylvio Fausto Gil Filho apresentando a ata da eleição 9 
dos novos representantes discentes Mauricio Polidoro e Marcos Moura. 2) 10 
Conforme solicitado pela secretaria da  ANPEGE, indicados nomes dos 11 
professores para compor mesas redondas na X ENANPEGE, conforme segue: 12 
Indicado o Prof. Dr. Adilar Cigolini para compor a mesa cujo tema é “A 13 
territorialização das políticas públicas no Brasil: A desconcentração 14 
socioeconômica; o pacto federativo e o desenvolvimento desigual”. Indicada a 15 
Profª. Drª. Olga L.F. Firkowski para compor a mesa cujo tema é “O papel das 16 
políticas públicas na produção do espaço urbano brasileiro”. Indicado o Prof. Dr. 17 
Francisco de Assis Mendonça para compor a mesa cujo tema é “Políticas 18 
ambientais e território: legislação e estratégias de desenvolvimento, preservação 19 
e conservação socioambiental”. Indicado Prof. Dr. Jorge R. M. Gomez para 20 
compor a mesa cujo tema é “A questão agrária no Brasil: as políticas públicas e as 21 
formações territoriais”. Indicado Prof. Dr. Leonardo José Cordeiro Santos para 22 
compor a mesa cujo tema é “Os recursos naturais e a configuração do território”. 23 
Indicada a Profª. Drª. Gislene Aparecida dos Santos para compor a mesa cujo 24 
tema é “Dinâmica e mobilidade da população e fronteiras do território nacional”. 25 
Indicado Prof. Dr. Miguel Bahl, Prof. Dr. Sylvio Fausto Gil Filho e Profª. Drª. 26 
Salete Kozel Teixeira para comporem a mesa cujo tema é “As políticas e as 27 
práticas culturais na produção do espaço: a religião, o turismo, os grandes 28 
eventos e o patrimônio cultural”. 3) Apresentadas as cartas de desligamento do 29 
programa enviada pelo prof. Dr. Wolf Dietrich Sahr ao corpo docente do 30 
Programa e aos seus orientandos. A situação dos orientandos será analisada caso 31 
a caso em reunião do Colegiado específica para o assunto. 4) Informado pelo 32 
Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça, Coordenador do DINTER, o andamento 33 
dos trabalhos deste doutorado interinstitucional. HOMOLOGAÇÕES: 1) 34 
Homologada pelo Colegiado a solicitação de Co-orientação do Prof. Dr. Renato 35 
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Kirchner da PUC Campinas junto ao doutorando José Ricardo Teles Feitosa, 36 
orientando do Prof. Dr. Sylvio Fausto Gil Filho.  DELIBERAÇÕES: 01) 37 
Credenciamento do Prof. Dr. Eduardo Vedor de Paula, do Departamento de 38 
Geografia da UFPR. Após discutido e analisada documentação anexada, foi 39 
APROVADO, por unanimidade o credenciamento, iniciando com uma vaga para 40 
orientação de mestrado para os alunos ingressantes em 2013. 02) 41 
Credenciamento do Prof. Dr. Adilar Antonio Cigolini, do Departamento de 42 
Geografia da UFPR. Após discutido e analisada documentação anexada, foi 43 
APROVADO, por unanimidade o credenciamento, iniciando com uma vaga para 44 
orientação de mestrado para os alunos ingressantes em 2013. 03) Justificativa 45 
pelo atraso para defesa de dissertação do Sr. Kauê Cachuba de Abreu, 46 
mestrado 2010, orientando do Prof. Dr. Tony Sampaio. Após leitura da 47 
justificativa e análise de documentação anexada, foi DEFINIDO, por 48 
unanimidade que o aluno deve entregar a dissertação para a banca até 01 de 49 
outubro de 2012 e realizar a defesa até 31 de outubro de 2012, seguindo o que 50 
orienta o Art. 41 do regimento Interno do Programa, que define que o Curso de 51 
Mestrado não poderá exceder 24 (vinte e quatro) meses, incluídas a elaboração e 52 
defesa de dissertação, sendo prorrogáveis por no máximo 6 (seis) meses perante 53 
justificativa apresentada pelo aluno, aprovado pelo orientador e submetido ao 54 
Colegiado. Ainda segundo o Art. 41, o descumprimento dos limites definidos neste 55 
artigo implicará no desligamento do aluno do Programa. 04) Solicitação de 56 
prorrogação de prazo para exame de qualificação de doutorado da Srª. 57 
Neide Moura, doutorado 2010, orientanda do Prof. Dr. Miguel Bahl. A aluna 58 
solicita qualificar no mês de outubro de 2012. Após leitura da justificativa e 59 
análise de documentação anexada, foi Concedido por unanimidade a qualificação 60 
no mês de outubro de 2012, observando que a prorrogação de prazo para 61 
qualificação não implica na prorrogação de prazo para defesa da tese. 05) 62 
Solicitação de prorrogação de prazo para exame de qualificação de mestrado 63 
da Srª. Wiviany Mattozo de Araujo, mestrado 2011, orientanda do Prof. 64 
Dr. Francisco de Assis Mendonça. A aluna solicita qualificar no mês de 65 
outubro de 2012. Após leitura da justificativa e análise de documentação 66 
anexada, foi Concedido por unanimidade a qualificação no mês de outubro de 67 
2012, observando que a prorrogação de prazo para qualificação não implica na 68 
prorrogação de prazo para defesa da dissertação. 06) Solicitação de 69 
prorrogação de prazo para defesa de tese pela Srª. Claudia Moreira Garcia, 70 
doutorado 2008, orientanda da profª. Drª. Ines Moresco Danni-Oliveira. A 71 
aluna solicita 90 dias a contar de 29 de setembro de 2012. Após leitura da 72 
justificativa e análise de documentação anexada, o pedido de prazo foi 73 
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INDEFERIDO, por unanimidade, devendo a aluna entregar a tese para a banca 74 
até 01 de outubro de 2012 e realizar a defesa até 31 de outubro de 2012, 75 
seguindo o que orienta o Art. 41 do regimento Interno do Programa, que define 76 
que o Curso de Doutorado não poderá exceder 48 (quarenta e oito) meses, 77 
incluídas a elaboração e defesa de tese, sendo prorrogáveis por no máximo 6 78 
(seis) meses perante justificativa apresentada pelo aluno, aprovado pelo 79 
orientador e submetido ao Colegiado. Ainda segundo o Art. 41, o descumprimento 80 
dos limites definidos neste artigo implicará no desligamento do aluno do 81 
Programa. 07) Solicitação de prorrogação de prazo para defesa de 82 
dissertação pela Srª. Marcia Labres, mestrado 2010, orientanda da Profª. 83 
Drª. Gislene Aparecida dos Santos. A orientadora solicita até 30 de 84 
setembro de 2012 para entrega da tese para a banca e a defesa em 15 de 85 
outubro de 2012. Após leitura da justificativa e análise de documentação 86 
anexada, foi Concedido por unanimidade o prazo solicitado. 08) Solicitação de 87 
prorrogação de prazo para exame de qualificação de mestrado do Sr. 88 
Cleverson de Oliveira – mestrado 2011, orientando da Profª. Drª. Gislene 89 
Aparecida dos Santos.  A orientadora solicita até 28 de setembro de 2012 90 
para entrega do material para a banca e a qualificação em 15 de outubro de 91 
2012. Após leitura da justificativa e análise de documentação anexada, foi 92 
Concedido por unanimidade o prazo solicitado, observando que a prorrogação de 93 
prazo para qualificação não implica na prorrogação de prazo para defesa da 94 
dissertação. 09) Solicitação de prorrogação de prazo para exame de 95 
qualificação de mestrado do Sr. Gustavo Felipe Olesko – mestrado 2011, 96 
orientando do Prof. Dr. Jorge Ramon Montenegro Gomez. O aluno solicita 97 
qualificar no mês de outubro de 2012. Após leitura da justificativa e análise 98 
de documentação anexada, foi Concedido por unanimidade o prazo solicitado, 99 
observando que a prorrogação de prazo para qualificação não implica na 100 
prorrogação de prazo para defesa da dissertação. 10) Solicitação de 101 
prorrogação de prazo para exame de qualificação de mestrado da Srª. 102 
Marina Eduarda Armstrong de Oliveira – mestrado 2011, orientanda do Prof. 103 
Dr. Jorge Ramon Montenegro Gomez. O aluno solicita qualificar no mês de 104 
novembro de 2012. Após leitura da justificativa e análise de documentação 105 
anexada, foi Concedido por unanimidade o prazo solicitado, observando que a 106 
prorrogação de prazo para qualificação não implica na prorrogação de prazo para 107 
defesa da dissertação. 11) Solicitação de autorização para vinda do prof. Dr. 108 
Antoine Beyer, da ParisIV – Sorbone, para participar da banca de defesa de 109 
tese da Srª. Sonia Migliorini e outras atividades junto ao Programa, com 110 
recursos do Programa de Pós Graduação em Geografia. Após leitura da 111 
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justificativa e análise de documentação anexada, foi REJEITADA por 112 
unanimidade a proposta devido a proximidade da data, o que oneraria 113 
financeiramente o Programa. 12) Solicitação autorização para realização de 114 
Colóquio Internacional Ciência sem Morada Fixa, pela doutoranda Sibele 115 
Paulino. Após leitura da justificativa e análise de documentação anexada, foi 116 
Aprovada por unanimidade.  13) Seminário PPGGEOGRAFIA/DINTER 2013. O 117 
Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça apresentou proposta de organização do 118 
Seminário Interno do PPGEO + DINTER em abril de 2013; a proposta detalhada 119 
será encaminhada aos docentes para colher sugestões e será finalizada na 120 
próxima reunião do colegiado do PPGEO. 14) Avaliação de disciplinas: 121 
Apresentada pelo Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça a proposta para o 122 
retorno das avaliações das disciplinas no último dia de aula. Aprovada a proposta 123 
mediante consulta de opinião junto aos demais professores componentes do 124 
quadro de docentes do Programa. 15) Processo Seletivo: Discutido, na presença 125 
da Profª. Drª. Gislene Aparecida dos Santos, presidente da comissão do processo 126 
seletivo para o mestrado e na presença do Prof. Dr. Jorge Ramon Montenegro 127 
Gomez, presidente da comissão do processo seletivo para o doutorado, as datas e 128 
definições para o edital do processo seletivo. Aprovadas a propostas 129 
apresentadas, com previsão para publicação no site do programa em 18 de 130 
setembro de 2012 um edital para o mestrado e um edital para o doutorado, 131 
separadamente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, 132 
Adriana Cristina Oliveira, Secretária do Programa de Pós-Graduação em 133 
Geografia da UFPR, lavrei a presente ata que após aprovada pelo colegiado será 134 
assinada por mim e pelo senhor Coordenador do Programa de Pós Graduação em 135 
Geografia Professor Sylvio Fausto Gil Filho. 136 


