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2020.  7 

 8 

Aos dez dias do mês de novembro de 2020, às 14:00 horas em reunião ocorrida 9 

remotamente por videoconferência, reuniu-se o Colegiado, sob a Presidência do 10 

Coordenador do Programa Prof. Dr. Irani dos Santos. Participaram da reunião os 11 

professores Adilar Antonio Cigolini, Claudinei Taborda da Silveira, Jorge Ramon 12 

Montenegro Gómez, Marcos Aurélio Tarlombani da Silveira e Tony Vinicius Moreira 13 

Sampaio, o representante discente Fernando Mendes de Souza, e a secretária Alexandra 14 

Aparecida Gama. HOMOLOGAÇÕES: 1) Ata da reunião de 06 de outubro de 2020. 2) 15 

Relatório de Estágio Docência: Rosana Zafalon, na disciplina GB810-Geografia 16 

Econômica, sob orientação do professor Luiz Lopes Diniz. 3) Exame de qualificação: 17 

a) Aprovado Mestrado: Ana Carolina Sanches de Ângelo, orientador Irani dos Santos, 18 

em 14/10/2020. b) Aprovado Doutorado: Caroline Ganzert Afonso, orientador Sylvio 19 

Fausto Gil Filho, em 21/10/2020. Judivânia Maria Nunes Rodrigues, orientadora 20 

Salete Kozel Teixeira, em 21/10/2020. Marcelo Mariano da Rocha, orientador Marcos 21 

Aurélio Tarlombani da Silveira, em 04/11/2020. 3) Defesas: a) Aprovado no Mestrado: 22 

Jessica Wludarski, orientadora Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski, em 06/11/2020. 23 

Henrique Reisdorfer Leite, orientador Fabiano Antonio de Oliveira, em 04/11/2020. 24 

b) Aprovado no Doutorado: Adriano Ávila Goulart, orientador Leonardo José Cordeiro 25 

Santos, em 30/10/2020. DELIBERAÇÕES: 1) Solicitação de alteração de orientação 26 

para o aluno de doutorado Airton Leitzke, orientador Adilar Antonio Cigolini: 27 

solicita a alteração de orientação para a professora Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski. 28 

Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a 29 

solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 2) Solicitação de prorrogação 30 

excepcional do prazo de defesa para a aluna de doutorado Bruna Daniela Taveira, 31 

orientador Irani dos Santos: No início deste ano eu já me encontrava em atraso com o 32 

prazo de defesa devido a um período de estágio que cumpri no exterior no segundo 33 

semestre de 2019, na ocasião o colegiado me concedeu um primeiro prazo para 34 
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finalização da pesquisa. Durante esse período, entre março e abril de 2020, as 35 

atividades na universidade foram suspensas por conta da pandemia do novo 36 

coronavírus. A suspensão das atividades presenciais e o distanciamento do grupo de 37 

pesquisa afetaram fortemente meu desempenho na pesquisa. Além disso, tive 38 

problemas de saúde na família. Assim, peço a este colegiado o prazo de 5 meses 39 

contados a partir do último prazo que me foi concedido. Comprometendo-me a realizar 40 

a defesa da tese de doutorado no mês de fevereiro de 2021, impreterivelmente. Caso seja 41 

necessário, comprometo-me também a marcar a data da defesa na próxima reunião do 42 

colegiado, em 08/12. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 43 

32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 3) Solicitação de 44 

extensão do prazo de bolsa para o aluno de doutorado Jorge Mario Carmona 45 

Vanegas, orientador Danilo Volochko: em concordância com a Portaria CAPES 55 de 46 

29 de abril de 2020, solicita extensão de 3 meses; Como já foi exposto na carta de 47 

solicitação para minha saída do país, a partir de mês de março a Colômbia fechou o 48 

espaço aéreo evitando o ingresso e saída de pessoas no seu território, com exceção de 49 

voos de tipo Humanitário, e que foi usado por mim para voltar no mês de julho (dia 28). 50 

Dada essas condições, meu trabalho de campo se prejudicou consideravelmente pelas 51 

medidas adotadas pelo governo colombiano ao proibir até o mês de agosto do presente 52 

ano, o deslocamento da população dentro do território nacional (terrestre e aéreo), 53 

restringir a saída de pessoas de suas casas (quarentena obrigatória com medidas 54 

excecionais) e o fechamento de lugares chaves para desenvolver minha tese. Após 55 

análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação 56 

foi DEFERIDA por unanimidade. 4) Solicitação de extensão do prazo de bolsa para a 57 

aluna de doutorado Geisa Silveira da Rocha, orientador Vincent Dubreuil: em 58 

concordância com a Portaria CAPES 55 de 29 de abril de 2020, solicita extensão de 3 59 

meses; O cenário de emergência de saúde pública vivido pelo país por conta do COVID-60 

19 e a tensão gerada pela doença trouxe prejuízos para a produção científica. As 61 

medidas de distanciamento social, dificuldades de locomoção por meio de transporte 62 

público e coletivo (em função de não dispor de meios próprios) impediram a realização 63 

dos últimos trabalhos de campo, essenciais para análise e validação dos dados. De tal 64 

forma o isolamento também impossibilitou a coleta de dados que serviria para 65 

preenchimento de falhas, que não estão disponíveis online e que requerem presença no 66 

local. A revisitação dos locais onde foram feitas as coletas de dados primários não foi 67 

possível em decorrência da pandemia e o fechamento temporário de algumas 68 
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instituições. Desse modo, os três meses adicionais possibilitarão a qualidade almejada 69 

da tese, com maiores discussões nos resultados. Após análise dos requisitos definidos 70 

em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por 71 

unanimidade. 5) Solicitação de extensão do prazo de bolsa para a aluna de 72 

doutorado Mariana Andreotti Dias, orientador Francisco de Assis Mendonça: em 73 

concordância com a Portaria CAPES 55 de 29 de abril de 2020, solicita extensão de 3 74 

meses; pelo desenvolvimento irregular das atividades propostas para a construção da 75 

tese. As instituições envolvidas na pesquisa cancelaram todas as atividades presenciais 76 

em 18/03/2020, início da pandemia e isolamento social, dessa forma, o acesso às 77 

instalações e às entrevistas, necessárias para o desenvolvimento da pesquisa foram 78 

implicados. O retorno das atividades presenciais está previsto para janeiro/2021. Após 79 

análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação 80 

foi DEFERIDA por unanimidade. 6) Solicitação de extensão do prazo de bolsa para a 81 

aluna de doutorado Luciane Marcolin, orientador Leonardo José Cordeiro Santos: 82 

em concordância com a Portaria CAPES 55 de 29 de abril de 2020, solicita extensão de 83 

3 meses; solicita prazo de prorrogação para realização das atividades referentes ao 84 

doutorado e que não foram possíveis de serem realizadas durante o período da 85 

quarentena e que são necessárias para finalização da pesquisa, como uso de 86 

laboratórios e equipamentos. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e 87 

Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 7) Solicitação 88 

de extensão do prazo de bolsa para a aluna de doutorado Natália Carolina de 89 

Oliveira Vaz, orientador Sylvio Fausto Gil Filho: em concordância com a Portaria 90 

CAPES 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES 121 de 19 de agosto de 2020, solicita 91 

extensão de 6 meses. Neste ano estamos enfrentando uma pandemia global, onde 92 

houveram e continuam havendo prejuízos de ordem financeira, psicológica e emocional. 93 

No meu caso necessito realizar a pesquisa no Santuário Santa Paulina, mas por conta 94 

das restrições impostas pelo COVID-19 se tornou impossível o deslocamento entre 95 

cidades, restrição de horário, distanciamento social atrapalhando o desenvolvimento da 96 

pesquisa e prejudicando o cronograma. Após análise dos requisitos definidos em 97 

Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade 98 

sendo aprovado por 3 meses, caso seja necessário nova solicitação deverá ser realizada 99 

posteriormente ao encerramento desta. 8) Solicitação de extensão do prazo de bolsa 100 

para a aluna de doutorado Gabriela Bortolozzo, orientador Alessandro Filla 101 

Rosaneli: em concordância com a Portaria CAPES 55 de 29 de abril de 2020, solicita 102 
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extensão de 3 meses. Informo que a fase de término da minha tese foi prejudicada pelas 103 

restrições decorrentes do isolamento social por conta da pandemia do COVID-19. Como 104 

o objetivo do estudo é um evento social denominado poetry slam, que se desenrola em 105 

espaços públicos Curitibanos nos quais se espera aglomeração de pessoas, a verificação 106 

dos dados, entrevistas e obtenção de imagens, foram todas impedidas. Por esses 107 

motivos, se percebeu que o tempo necessário para finalização da tese seriam de mais 108 

três meses. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-109 

CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 9) Solicitação de extensão do 110 

prazo de bolsa para o aluno de doutorado Adriano Makux de Paula, orientador 111 

Jorge Montenegro: em concordância com a Portaria CAPES 55 de 29 de abril de 2020, 112 

solicito a extensão por 3 meses da bolsa de doutorado. Em decorrência da pandemia os 113 

trabalhos de campo previstos no plano de atividades apresentado durante a qualificação 114 

realizada no dia 20 de março de 2020 tiveram que ser cancelados. Como estava previsto 115 

novas entrevistas com membros de comunidades tradicionais e trabalhadores urbanos 116 

nas cidades de Guarapuava-PR, Pinhão-PR, Bituruna-PR, General Carneiro-PR e 117 

Palmas-PR, o desenvolvimento da tese ficou prejudicada, exigindo uma nova 118 

reorganização. Ainda à espera de uma mudança de no cenário da pandemia, o tempo a 119 

mais se torna necessário para que o trabalho conquiste a qualidade que almejamos. 120 

Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a 121 

solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 10) Solicitação de Vinculação da Revista 122 

Brasileira de Geomorfologia (RBG) ao Programa de Pós Graduação em Geografia da 123 

UFPR: tendo como editor Chefe o Prof. Dr. Leonardo José Cordeiro Santos e Editor 124 

Auxiliar o Prof. Dr. Claudinei Taborda da Silveira, ambos vinculados ao referido 125 

programa. A vinculação é necessária para que possamos solicitar a migração da revista 126 

para o sistema eletrônica de revistas da UFPR. Após análise dos requisitos definidos em 127 

Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 128 

11) Apresentação pública do relatório de estágio de Pós-doutorado de Max Wendel 129 

dos Anjos, supervisor Francisco de Assis Mendonça: Título: “LOCAL ROAD 130 

EMISSIONS” E QUANTIFICAÇÃO URBANA DE GASES DE EFEITO ESTUFA EM ALTA 131 

RESOLUÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL: A TRANSIÇÃO PARA UMA SOCIEDADE DE 132 

BAIXO CARBONO”. Data 16/11/2020 às 14:00 horas por meio de videoconferência. 133 

Debatedor Prof. Dr. Antonio M. S. Lopes (Univ Lisboa/Portugal). Após análise dos 134 

requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi 135 

DEFERIDA por unanimidade. 12) Apresentação pública do relatório de estágio de 136 
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Pós-doutorado de Maria da Graça Rodrigues Santos, supervisora Olga Lúcia 137 

Castreghini de Freitas Firkowski: Título: “FRAGMENTOS DA MEMÓRIA INDUSTRIAL 138 

ARQUITETÔNICA E URBANA: ESTUDO DE INTERVENÇÕES NO BAIRRO DO 139 

REBOUÇAS EM CURITIBA, PARANÁ”. Data 24/11/2020 às 14:00 horas por meio de 140 

videoconferência. Debatedora Profa. Dra. Maria Tereza Duarte Paes - UNICAMP. Após 141 

análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação 142 

foi DEFERIDA por unanimidade. 13) Solicitação de segunda período de prorrogação 143 

de qualificação de mestrado: Joanna Amarante S. Cavalcanti para continuação da 144 

escrita da dissertação. Em função das questões de segurança sanitária pela pandemia, 145 

ela não conseguira realizar em tempo o cronograma que ajuda a estruturar o capítulo 146 

02. Sendo assim, com uma nova organização de tempos e medidas sanitárias, solicito 147 

novo prazo para qualificação, para que possa organizar os trabalhos de campo junto a 148 

pescadoras e pescadores do litoral de Pernambuco, concomitante com a escrita do 149 

segundo capítulo e demais continuações da dissertação. Janaína Gaby Trevisan por 150 

estar em processos fundamentais de atividades práticas para continuação da escrita, e 151 

limitada pelas questões de segurança sanitária pela pandemia, ela não conseguira 152 

realizar em tempo o cronograma que ajuda a estruturar o capítulo 02. Sendo assim, 153 

com uma nova organização de tempos e medidas sanitárias, solicito novo prazo para 154 

qualificação, para que possa organizar os trabalhos de campo junto a assentadas da 155 

reforma agrária no Oeste de Santa Catarina, concomitante com a escrita do segundo 156 

capítulo e demais continuações da dissertação. Após análise dos requisitos definidos 157 

em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por 158 

unanimidade por 2 meses. 14) Banca de qualificação da aluna de mestrado Thiara 159 

Gonçalves Campanha: Título: A TERRITORIALIDADE DO PROGRAMA AGRINHO NAS 160 

ESCOLAS DO ESTADO DO PARANÁ: A CONSTRUÇÃO DA REPRODUÇÃO DO ESPAÇO 161 

DO AGRONEGÓCIO E OCULTAMENTO DOS CAMPESINOS E SUAS FORMAS DE R-162 

EXISTÊNCIAS. Data 17/11/2020 às 09:00 horas, por meio de videoconferência. 163 

Orientadora Ângela Massumi Katuta. Titulares:  Profa. Dra. Maria Antonia de Souza 164 

(UTP) e Prof. Dr. Paulo Rogério Lopes (UFPR). Suplente: Prof. Dr. Jorge R. Montenegro 165 

Gómez (PPGGEO-UPFR). Após análise dos requisitos definidos em Regimento e 166 

Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 15) Banca de 167 

qualificação do aluno de mestrado Fernando Mendes de Souza: Título: Escola-168 

território: apropriações e estratégias na disputa pelos sentidos do espaço escolar. Data 169 

10/12/2020 às 14:00 horas, por meio de videoconferência. Orientador Adilar Antonio 170 
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Cigolini. Titulares:  Profa. Dra. Ângela Massumi Katuta (PPGGEO-UFPR) e Profa. Dra. 171 

Monica Ribeiro da Silva (UFPR). Suplente: Prof. Dr.  (UPFR). Após análise dos requisitos 172 

definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por 173 

unanimidade. 16) Banca de qualificação da aluna de doutorado Juliana Wilse L. T. 174 

de Carvalho: Título: Avaliação de soluções baseadas na natureza para drenagem 175 

urbana espacialmente distribuídas em áreas de similaridade hidrológica. Data 176 

15/12/2020 às 14:00 horas, por meio de videoconferência. Orientador Irani dos Santos. 177 

Titulares:  Prof. Dr. Guillaume Jacques Bruneau Fortin (UNB-Canadá), Prof. Dr. Daniel 178 

Costa dos Santos (PPGERHA-UFPR) e Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça. Após 179 

análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação 180 

foi DEFERIDA por unanimidade. 17) Banca de qualificação da aluna de doutorado 181 

Aline Miranda Barbosa: Título: Geografias Racializadas: O Acesso à Terra e o Direito 182 

ao Território, Comunidades Quilombolas de Seabra/BA. Data 09/12/2020 às 14:00 183 

horas, por meio de videoconferência. Orientador Jorge R. Montenegro Gómez. Titulares:  184 

Profa. Dra. Guiomar Inez Germani (UFBA) e Prof. Dr. Eduardo Álvares da Silva Barcelos 185 

(IFBA). Suplente: Prof. Dr. Diogo Marçal Cirqueira (UFF). Após análise dos requisitos 186 

definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por 187 

unanimidade. 18) Bancas de qualificação de mestrado e doutorado: caso seja 188 

indicado mais membros do que o estipulado em Regimento Interno não será necessário 189 

indicação de suplente. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 190 

32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 19) Estágio Docência 191 

durante a pandemia de acordo com a Resolução 43/2020-CEPE e Resolução 192 

32/2017-CEPE: Durante a pandemia do COVID-19, as atividades de prática de 193 

docência poderão ser conduzidas e incluir a preparação de materiais didáticos e 194 

participação em aulas remotas na graduação e pós-graduação. A autorização do 195 

colegiado fica concedida desde que obedecidos os ritos estabelecidos na Resolução 196 

32/17-CEPE e no Regimento Interno do PPGGEO. Caso o estágio docência seja realizado 197 

em outra Universidade, o discente deverá solicitar antecipadamente a realização do 198 

estágio ao Colegiado enviando a ementa da disciplina em que irá ocorrer o estágio e o 199 

plano de trabalho. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 200 

32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. Nada a mais havendo a 201 

tratar, o presidente finalizou a Reunião e para constar, eu, Alexandra Aparecida Gama, 202 

Secretária do Programa de Pós-Graduação em Geografia, lavrei a presente Ata que será 203 

assinada por mim e pelo presidente. 204 
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_______________________________                    ______________________________ 209 

     Prof. Dr. Irani dos Santos                                      Alexandra Ap. Gama 210 

        Matríc. UFPR 159433                                              Matríc. UFPR 202983 211 

                 Presidente                                                               Secretária 212 

 213 

 214 


