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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-2 

GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DO 3 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA DA 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 5 

REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2020.  6 

 7 

Aos nove dias do mês de junho de 2020, às 14:00 horas em reunião ocorrida 8 

remotamente por videoconferência, reuniu-se o Colegiado, sob a Presidência do 9 

Coordenador do Programa Prof. Dr. Irani dos Santos. Participaram da reunião os 10 

professores Claudinei Taborda da Silveira, Jorge Ramon Montenegro Gómez, Luis Lopes 11 

Diniz e Tony Vinicius Moreira Sampaio, os representantes discentes Danielle W. Sutil 12 

de Oliveira e Fernando Mendes de Souza, e a secretária Alexandra Aparecida Gama. 13 

Justificou a ausência o professor Adilar Antonio Cigolini. HOMOLOGAÇÕES:1) Ata da 14 

reunião de 05 de maio de 2020. 2) Relatório de Prática Docência: Alex Ander de 15 

Souza Orengo, na disciplina Epistemologia e Filosofia da Geografia, sob a supervisão 16 

do professor Sylvio Fausto Gil Filho. Hugo Leonardo Marandola, na disciplina 17 

Epistemologia e Filosofia da Geografia, sob a supervisão do professor Sylvio Fausto Gil 18 

Filho. Maíra Oneda Dal Pai, na disciplina GB100-Pedologia, sob a supervisão do 19 

professor Leonardo José Cordeiro Santos 3) Defesa Dissertação/Tese: a. Aprovado 20 

Mestrado: André Felipe Andrade Scherer, orientador professor Adilar Antonio 21 

Cigolini, em 07/05/2020. Caio Cesar Cardoso Pimenta, orientador professor Marcos 22 

Alberto Torres, em 22/05/2020. b. Aprovado Doutorado: Reginaldo de Lima Corrêa, 23 

orientador professor Adilar Antonio Cigolini, em 20/05/2020. Thiago Kich Fogasa,  24 

orientador professor Francisco de Assis Mendonça, em 03/06/2020. Marina Rossi 25 

Ferreira, orientador professor Marcos Alberto Torres, em 05/06/2020.  26 

DELIBERAÇÕES: 1) Deliberação do Calendário de reuniões para o segundo 27 

semestre de 2020: sempre na terça-feira de preferência na segunda semana do mês; 28 

07/07, 04/08, 15/09, 06/10, 10/11 e 08/12. 2) Solicitação de prorrogação de Pós-29 

doutorado de Ricardo Michael Pinheiro Silveira, supervisor Tony Vinicius Moreira 30 

Sampaio: devido à paralisação das atividades na universidade em função da pandemia, 31 

solicito ao Colegiado do PPGGEO que a sessão pública de apresentação seja prorrogada 32 

pelo prazo de 3 meses. Se até o fim de agosto (prazo solicitado) a apresentação presencial 33 

ainda for inviável, comprometo-me a apresentar remotamente por plataformas virtuais 34 
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de videoconferência. Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e em 35 

Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 3) Solicitação de nova 36 

prorrogação de defesa do aluno de mestrado Thomas Parrili, orientador Eduardo 37 

Vedor de Paula: o atual pedido de ampliação do prazo se deve por questões pessoais. 38 

Dentre as quais, muitas ocasionadas pela pandemia de COVID-19, e como a mesma 39 

vêm alterando significativamente minha rotina diária, como também de meus 40 

familiares, meus pais que vivem em São Paulo-SP e são de grupo de risco, minha irmã 41 

que está gravida em Campo Grande-MS, precisei dar apoio a eles ora a distância ora 42 

presencialmente, o que me consumiu grande parcela do tempo e concentração. Outra 43 

questão relativa à Pandemia foi atividade profissional, após o término da bolsa (março 44 

de 2020) participei de um processo seletivo para atuação profissional em MG, que sofreu 45 

constantes alterações por conta da pandemia, assim como a mudança de domicílio para 46 

outro estado. Somado a todo o exposto acima, sofri de uma considerável instabilidade 47 

emocional que não permitiu avançar como gostaria com a dissertação. Após análise dos 48 

requisitos definidos em Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi 49 

DEFERIDO por unanimidade, pelo prazo de 2 meses. 4) Solicitação de nova 50 

prorrogação de defesa da aluna de mestrado Jéssica Wludarski, orientadora Olga 51 

Lúcia C. F. Firkowski: concluímos que a dissertação ainda necessita de algumas 52 

análises e informações, em especial, a realização da entrevista para a finalização da 53 

pesquisa, que devido ao período de isolamento social foi prorrogada. Dentro do 54 

cronograma de trabalho tem-se a intenção de defesa na primeira semana de agosto, 55 

para tanto, solicito nova prorrogação de 60 dias. Lamento os transtornos causados ao 56 

Programa, mas reitero que os últimos meses tem nos apresentado desafios não 57 

imaginados e comprometido nossa capacidade de trabalho. Após análise dos requisitos 58 

definidos em Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por 59 

unanimidade, pelo prazo de 2 meses. 5) Solicitação de nova prorrogação de defesa 60 

da aluna de doutorado Renata Baleche C. Klós, orientadora Salete Kozel Teixeira: 61 

solicita a prorrogação de 3 meses para defesa da tese. Não houve tempo suficiente para 62 

realização das análises dos dados, e da pesquisa por questões pessoais e emocionais 63 

em função dessa pandemia que estamos vivenciando. Por fim, declaro ter conhecimento 64 

sobre o Regimento desse programa de pós-graduação, bem como sei da necessidade da 65 

conclusão da tese respeitando o novo prazo. Após análise dos requisitos definidos em 66 

Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade, 67 

pelo prazo de 3 meses. 6) Solicitação de nova prorrogação de defesa da aluna de 68 
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doutorado Cláudia Novaes Deina, orientadora Salete Kozel Teixeira: Apesar da 69 

prorrogação concedida anteriormente não foi possível concluir a tese devido a pandemia, 70 

pois nesse cenário atual a casa acumulou mais uma função virou escola. Eu tenho dois 71 

filhos em idade escolar onde as demandas diárias de acompanhamento foram 72 

redobradas nos últimos 60 dias, em função das aulas online. Por isso, tive que alterar 73 

a minha rotina diária passando a escrever durante a madrugada, mas mesmo assim a 74 

tese ainda não está concluída. Nessa circunstância, solicito a esse colegiado a ampliação 75 

do prazo por mais dois meses. Após análise dos requisitos definidos em Regimento 76 

Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade, pelo prazo de 77 

2 meses. 7) Solicitação de nova prorrogação de defesa da aluna de doutorado 78 

Carolina Dutra Bilhalva, orientador Sylvio Fausto Gil F.: Mesmo com a prorrogação 79 

já concedida anteriormente e medicada para o quadro clínico que me encontro, outra 80 

situação atípica aconteceu dentro do período de prorrogação, a pandemia do Covid-19. 81 

Minha crise de ansiedade retornou e atualmente estou enfrentando muita dificuldade 82 

para me concentrar. Além disso, a rotina da casa foi alterada, com parte da família em 83 

casa o ambiente ficou pouco propício para reflexões científicas, por exemplo, meu 84 

esposo tem reuniões on-line o que gera conversas paralelas possíveis de ouvir em todos 85 

os cômodos da casa que é pequena. Alterei o meu turno para a madrugada, mas o nível 86 

de estresse gerado pelo confinamento provoca um grande cansaço, sendo um problema 87 

que tenho tentado superar diariamente. Pelos motivos apresentados, solicito novamente 88 

a extensão do prazo por dois meses. Após análise dos requisitos definidos em Regimento 89 

Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade, pelo prazo de 90 

2 meses. 8) Solicitação de nova prorrogação de defesa do aluno de doutorado 91 

Orestes Jarentchuk Junior, orientador Marcelo Renato Lamour: Considerando a 92 

necessidade de extensão do cronograma de trabalho para ajustes e adequação do objeto 93 

de pesquisa, em função da alteração metodológica para sua realização, o tempo 94 

fornecido para a primeira solicitação de prorrogação se mostrou insuficiente, 95 

considerando também a necessidade de organização da banca avaliadora e consolidação 96 

de publicação, requisito para obtenção do título. Nesse sentido, venho solicitar nova 97 

adição de 60 dias ao prazo regimental para a defesa do doutoramento. Após análise dos 98 

requisitos definidos em Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi 99 

DEFERIDO por unanimidade, pelo prazo de 2 meses. 9) Solicitação de nova 100 

prorrogação de qualificação do aluno de doutorado Ralph de Medeiros 101 

Albuquerque,, orientador Jorge Ramon M. Gómez: Essa justificativa se reforça 102 
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sobretudo pelo fato da minha esposa ser profissional da saúde, atuando diretamente 103 

com casos de contaminação e ainda em outra cidade, o que gera uma maior 104 

responsabilidade e tempo de atenção minha com a criança. Diante desse cenário / 105 

conjuntura, tenho buscado ajuda profissional, (médica e psicológica) visando superar 106 

esse momento, tanto de pandemia, quanto de “travação na escrita”, embora com alguns 107 

avanços, são sempre menos efetivos e mais demorados que os prazos no âmbito da pós-108 

graduação. Outro elemento a ser considerado, é a dificuldade de obtenção de alguns 109 

dados e informações junto aos órgãos públicos interferindo em alguns aspectos da 110 

redação da tese /relatório. É amplamente sabido que o Serviço Florestal Brasileiro, 111 

órgão responsável pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR) passou por profunda 112 

reestruturação, saindo da estrutura do Ministério do Meio Ambiente e passando para o 113 

Ministério da Agricultura. em concordância com o orientador, entendemos que as 114 

bancas são mais produtivas e obtêm-se maiores contribuições quando o trabalho 115 

consegue apresentar um avanço significativo no processo, tendo a banca melhor 116 

possibilidade de se posicionar e oferecer contribuições frente ao trabalho, o que os 117 

motivos supracitados têm dificultado. Em todo caso, reafirmamos nosso compromisso 118 

de que tal prorrogação, não afetará o prazo de entrega final. Após análise dos requisitos 119 

definidos em Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por 120 

unanimidade, pelo prazo de 2 meses. 10) Solicitação de Coorientação para o aluno 121 

de mestrado Gabriel Procópio Nunez Silva, orientador Leonardo José Cordeiro 122 

Santos: solicita a coorientação do Professor Dr.  Fábio Parenti do Programa de Pós-123 

graduação em Antropologia e Arqueologia da UFPR. O objeto de pesquisa é um sítio 124 

arqueológico, sendo indispensável a orientação de um arqueólogo na formulação das 125 

perguntas e hipóteses e na interpretação dos resultados. Após análise dos requisitos 126 

definidos em Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por 127 

unanimidade. 11) Banca de qualificação da aluna de mestrado Maíra Oneda dal Pai: 128 

Título: A IMPORTÂNCIA DOS PROCESSOS DE REARRANJO DE DRENAGEM PARA A 129 

EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO DIVISOR HIDROGRÁFICO PARANÁ/URUGUAI 130 

NO PLANALTO DE SANTA CATARINA. Data 07/07/2020 às 90:00 horas, por meio de 131 

videoconferência. Orientador André Augusto Rodrigues Salgado, Eduardo Vedor de 132 

Paula (Coorientador). Titulares: Prof. Dr. Ricardo Michael Pinheiro Silveira (IFPR) e Prof. 133 

Dr. António Alberto Gomes (Universidade do Porto - Portugal). Suplente: Prof. Dr. 134 

Leonardo José Cordeiro Santos (PPGGEO-UFPR). Após análise dos requisitos definidos 135 

em Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 136 
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12) Banca de qualificação da aluna de mestrado Lucas Gerszurki: Título: “DINÂMICA 137 

HIDROGEOMORFOLÓGICA DE RAVINAS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS”. Data 138 

07/08/2020 às 14:00 horas, por meio de videoconferência. Orientador Irani dos Santos. 139 

Titulares: Prof. Dr. Nelson Ferreira Fernandes (UFRJ); Dr. Gilson Bauer Schultz (Pós-140 

doc do PPGGEO). Suplente: Fernando Marangon (Pós-doc do PPGGEO). Após análise 141 

dos requisitos definidos em Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi 142 

DEFERIDO por unanimidade. 13) Banca de defesa da aluna de doutorado Elaiz 143 

Aparecida Mensch Buffon: Título: INUNDAÇÕES EM ÁREAS URBANAS: PROPOSIÇÃO 144 

CONCEITUAL-METODOLÓGICA E SUA APLICAÇÃO NA RMC - REGIÃO 145 

METROPOLITANA DE CURITIBA/PR”. Data da defesa: 19/06/2020 às 14h00, por 146 

videoconferência. Orientador Francisco de Assis Mendonça. Titulares: Prof. Dr. Clovis 147 

Ultramani (PUC-PR), Profa. Dra. Danyelly Stringary (UNESPAR), Prof. Dr. Lutiene 148 

Almeida (UFRN) e Prof. Dr. Antonio Manoel Saraiva Lopes (ULISBOA).  Suplente: Prof. 149 

Dr. Eduardo Gomes Pinheiro (CEDEP-PR). Após análise dos requisitos definidos em 150 

Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 151 

14) Aproveitamento de disciplinas pela aluna de mestrado Thiara Gonçalves 152 

Campanha: cursada no Programa de Pós-Graduação em Educação desta Universidade 153 

em 2019, Movimentos Sociais, Educação do Campo e Processos Educativos (03 154 

créditos). Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e em Resolução 155 

32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 15) Aproveitamento de disciplinas 156 

pelo aluno de mestrado Luiz Paulo Pinheiro: cursada no Programa de Pós-Graduação 157 

em Ciências do Solo desta Universidade em 2019, Gênese, morfologia e classificação de 158 

solos (05 créditos). Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e em 159 

Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 16) Aproveitamento de 160 

disciplinas pela aluna de doutorado Rosana Zafalon: cursada no Programa de Pós-161 

Graduação em Sociologia desta Universidade em 2019, Sociedade e Estado do Paraná 162 

(04 créditos). Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e em 163 

Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 17) Aproveitamento de 164 

disciplinas pelo aluno de doutorado Christopher Smith Bignardi Neves: cursada no 165 

Programa de Pós-Graduação em Turismo desta Universidade em 2017 e 2018, Impactos 166 

Sociais do Turismo (03 créditos), Metodologia da pesquisa em Turismo (03 créditos), 167 

Turismo, Sociedade e Meio Ambiente (03 créditos), Análise dos Destinos Turísticos 168 

urbanos (03 créditos) e Análise do Desenvolvimento do Turismo (03 créditos). Após 169 
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análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, 170 

foi DEFERIDO por unanimidade. 18) Solicitação de afastamento do aluno de 171 

doutorado Jorge Mario Carmona Vamegas, orientador Danilo Volochko: 172 

Considerando a atual situação global causada pela pandemia e os efeitos acadêmicos e 173 

sociais que ela tem tido no desenvolvimento das pesquisas, venho solicitar 174 

respeitosamente permissão para me afastar do país conforme o Art. 12 da portaria N° 175 

076 de 14 de abril de 2010 para realizar o trabalho de campo correspondente a minha 176 

pesquisa, esclarecendo o seguinte. Que minha saída do país só será possível a partir do 177 

mês de setembro, pois somente a partir dessa data o espaço aéreo colombiano estará 178 

aberto, ainda assim, não é garantia de que o mês de setembro seja a data de saída do 179 

Brasil pois estou condicionado á oferta de voos que as empresas tenham a partir desse 180 

mês. Porém, solicito cordialmente permissão para viajar a fim de iniciar a compra do 181 

bilhete a partir desse mês. O acima exposto é para mencionar que o trabalho de campo 182 

está atualmente suspenso devido aos inconvenientes para sair do país dado que desde 183 

o mês de março o transporte aéreo colombiano fechou, o que tem gerado um 184 

considerável atraso no desenvolvimento da tese. O tempo solicitado de permanência fora 185 

do país é o estipulado no cronograma de atividades (10 meses a partir da saída do pais), 186 

tempo que considero pertinente para dar fim satisfatório à tese, considerando também 187 

que no momento da minha chegada, por ordem do governo colombiano, será obrigatório 188 

que eu fique isolado por 15 dias na cidade de Bogotá, bem como outros 15 dias na 189 

cidade do Líbano (destino final da minha viagem. Área de estudo). Como já mencionei, 190 

é importante para mim ter sua permissão para começar a procura de compra da 191 

passagem. Vale mencionar que, dada a situação atual do vírus no Brasil, existe a 192 

possibilidade de que o governo colombiano restrinja os voos do Brasil, como outros 193 

países já fizeram. Neste caso, existe a possibilidade de iniciar um protocolo especial de 194 

viagem chamado "voo humanitário", no qual o governo da Colômbia abre seu espaço 195 

aéreo especificamente para cidadãos de origem colombiana para seu ingresso. Portanto, 196 

esta é outra opção que eu considero viável para viajar. Portanto, solicito a sua permissão 197 

para sair do país e iniciar a compra do bilhete para a data mais conveniente oferecida 198 

pelas companhias aéreas, sem esquecer que é a partir do mês de setembro que abrem 199 

o espaço aéreo colombiano para voos internacionais. Após análise dos requisitos 200 

definidos em Regimento Interno e em Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO o 201 

afastamento por unanimidade. 19) Deliberação de recurso referente a bolsa de 202 

estudos da aluna de doutorado Rosana Zafalon, orientador Luis Lopes Diniz: 203 
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Reconheço a exigência e admito que meu currículo não estava atualizado no momento 204 

em que entreguei o primeiro relatório, no dia 05/02. A falta de atualização se deu 205 

porque, até aquela data, a Revista da Anpege ainda não havia publicado meu artigo (eu 206 

dispunha apenas da Carta de Aceite, como consta no relatório de bolsista) e também 207 

não havia saído a publicação de um trabalho de minha autoria nos Anais do evento de 208 

que participei. Tanto o artigo quanto o trabalho em evento só foram publicados no mês 209 

seguinte, e eram necessários os links desses trabalhos para que eu inserisse tais 210 

informações na Plataforma Lattes. Como não havia segundo relatório a entregar, qual 211 

era então o prazo final para que eu atualizasse o Lattes? Na reunião ordinária do 212 

Colegiado ocorrida em 05 de maio passado, o problema da falta de atualização foi 213 

discutido. O professor Luis Lopes Diniz Filho, meu orientador, estava presente à reunião 214 

e, ao ficar sabendo que a atualização ainda não havia sido feita, enviou-me mensagens 215 

por WhatsApp avisando que eu deveria atualizar o currículo imediatamente, e foi 216 

exatamente isso o que eu fiz (ver Anexo). Tive dificuldades técnicas de conexão com a 217 

internet em minha residência (moro na zona rural), mas efetuei a atualização antes que 218 

a reunião terminasse, e o professor Diniz avisou aos demais membros do Colegiado que 219 

a atualização já estava feita. Ainda assim, o Colegiado entendeu que então já era tarde 220 

demais para atualizar e, portanto, considerou que minha bolsa não pode ser renovada. 221 

No entanto, eu pergunto: qual é o amparo legal dessa decisão se o artigo 55º não 222 

estabelece um prazo limite para a atualização do Currículo após a entrega do primeiro 223 

relatório e se, como já dito, não havia necessidade de entregar um segundo relatório? 224 

Se a data de 05 de maio era tarde demais, qual era então a data adequada? Por que 225 

nem a Comissão de Bolsas, nem a Coordenação e nem o Colegiado estabeleceram um 226 

prazo máximo para a atualização? E, uma vez que esse prazo máximo não consta no 227 

regimento e nem foi definido por qualquer dessas três instâncias decisórias, qual critério 228 

foi utilizado pelo Colegiado, na reunião do dia 05 de maio, para decidir que já era tarde 229 

demais para aprovar a renovação da bolsa? Em síntese, temos que: a) eu não podia ter 230 

atualizado meu currículo até a data da entrega do primeiro relatório porque isso 231 

dependia de informações das quais eu não podia dispor naquele momento; b) o artigo 232 

55º é omisso quanto ao prazo em que deve ser efetuada a atualização do Lattes após a 233 

entrega do primeiro relatório; c) não foi solicitada a entrega de um segundo relatório 234 

porque não havia necessidade disso; d) nenhuma instância decisória do PPGGEO 235 

definiu data limite para fazer a atualização; Com tudo isso em vista, considero justo e 236 

legal que o Colegiado aceite a data de entrega do presente recurso, 04 de junho de 2020, 237 
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como prazo final aceitável para a atualização do meu currículo Lattes, a qual, como 238 

visto, já foi realizada em 05 de maio. Portanto, a partir dos argumentos expostos, espero 239 

que a decisão de não renovação da minha bolsa de estudos seja revista. Após análise 240 

dos requisitos definidos em Regimento, o recurso foi INDEFERIDO. 20) Deliberação de 241 

aproveitamento de disciplinas no PPGGEO: disciplinas transversais ofertadas pela 242 

PRPPG serão aproveitadas sem necessidade de aprovação do Colegiado mais ainda 243 

deverá ser solicitado pelo discente formalmente à Coordenação do Programa, assim 244 

como as disciplinas realizadas no PPGGEO que constam no SIGA como Turmas com 245 

Início Antes da Data de Matrícula do Discente. Após análise dos requisitos definidos em 246 

regimento, foi DEFERIDO por unanimidade. Nada a mais havendo a tratar, o presidente 247 

finalizou a Reunião e para constar, eu, Alexandra Aparecida Gama, Secretária do 248 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, lavrei a presente Ata que será assinada por 249 

mim e pelo presidente. 250 

 251 

 252 

_______________________________                    ______________________________ 253 

     Prof. Dr. Irani dos Santos                                      Alexandra Ap. Gama 254 

        Matríc. UFPR 159433                                              Matríc. UFPR 202983 255 

                 Presidente                                                               Secretária 256 

 257 

 258 


