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 8 

Aos dois dias do mês de fevereiro de 2021, 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, o representante discente 13 

Fernando Mendes de Souza e a secretária Alexandra Aparecida Gama. 14 

HOMOLOGAÇÕES: 1) Aprovação das atas das reuniões de 08 e 17 de dezembro de 15 

2020. 2) Exame de qualificação: a) Aprovado Mestrado: Janaína Gaby Trevisan, 16 

orientador Jorge Ramón Montenegro Gómez, em 18/12/2020. b) Aprovado 17 

Doutorado: José Maria Marques de Melo Filho, orientadora Olga Lúcia C. de F. 18 

Firkowski, em 22/12/2020. DELIBERAÇÕES: 1) Calendário de reuniões para o 19 

primeiro semestre de 2021: as reuniões do colegiado serão uma vez ao mês sempre 20 

que possível na primeira terça-feira de cada mês, sendo 02/03/2021 – 06/04/2021 – 21 

04/05/2021 – 01/06/2021. 2) Deliberação de Comissão para análise dos relatórios 22 

de bolsista 2020. Cronograma 01/03 prazo para avaliação da comissão; resultado 23 

final na reunião do dia 02/03; 08/03 para encaminhar os recursos para o Colegiado; 24 

16/03 reunião extraordinária pra análise dos recursos. Comissão Pedro e Flávio, 25 

Marcos A. e Danilo. Alterações regimentais para essa avaliação considerando a 26 

Pandemia do COVID-19: apresentar conforme os critérios estabelecidos em Regimento 27 

Interno (Art. 56º) a participação em eventos (sendo aceito eventos realizados de forma 28 

remota); e/ou apresentar atividades equivalentes como submissão no ano de 2020, 29 

aceite ou publicação de periódico ou livro e/ou capítulo de livro dentro da área de 30 

concentração do Programa, ou ainda apresentar planejamento para cumprir os 31 

requisitos regimentais no ano de 2021. Após análise dos requisitos definidos em 32 

Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE, as alterações e o cronograma foram 33 

DEFERIDOS por unanimidade. 3) Deliberação de prazo para revisão do 34 
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Planejamento Estratégico do PPGGEO. Irani, Adilar, Claudinei, Jorge, Danielle e 35 

Alexandra. Decisão de pontos fundamentais para avalição do quadriênio. Reunião dia 36 

08/02 as 14h, para ser aprovado em reunião do Colegiado do dia 02/03/2021. Após 37 

análise dos requisitos definidos em Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE, foi 38 

DEFERIDA por unanimidade. 4) Deliberação de critérios para concessão de bolsa 39 

CNPQ para mestrado (1) e doutorado (1). Sugestão de abertura de Edital para 40 

inscrição dos Orientadores que tenham discentes ingressos em 2021, e com aderência 41 

ao projeto do CNPQ, fazer proposta de no máximo duas páginas. Prazo 01/03. 5) 42 

Oferta de disciplinas para o primeiro semestre de 2021. De forma remota, de 43 

acordo com a resolução do CEPE do ensino emergencial. Para 24/02. 6) Solicitação 44 

do professor Eduardo Vedor de Paula: Tenho percebido entre meus orientandos uma 45 

preocupação muito grande atrelada ao atendimento do regimento do PPGEO, no que 46 

se refere à submissão de publicação a Evento Científico, algo que se tornou difícil 47 

frente ao cancelamento/adiamento de inúmeros eventos. Todavia, ainda assim, com 48 

receio de perda da bolsa, estão buscando eventos remotos, às vezes fora de suas áreas 49 

de interesse, para atendimento do regimento. Venho ao colegiado solicitar para que 50 

essa demanda seja substituída por publicação em revista científica qualificada. 51 

Solicitação deliberado conforme critérios estabelecidos no item 02 desta Ata. 7) 52 

Solicitação de inclusão de coorientação para a aluna de doutorado Gabriela 53 

Goudard, orientador Francisco de Assis Mendonça: solicito a esse Colegiado a 54 

homologação da Profa. Dra. Leila Limberger, da Universidade Estadual do Oeste do 55 

Paraná – Marechal Cândido Rondon – para atuar como coorientadora de minha tese 56 

de doutorado. A solicitação justifica-se em função do amplo conhecimento da 57 

professora na temática desenvolvida na tese de doutorado, voltada à análise da 58 

variabilidade pluvial e das interações oceano-atmosfera. A coorientação será de 59 

fundamental importância no que se refere às técnicas adotadas e na interpretação dos 60 

resultados da pesquisa. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e na 61 

Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 8) 62 

Solicitação de prorrogação de qualificação para a aluna de mestrado Joanna 63 

Amarante Silva Cavalcanti, orientador Jorge Ramón Montenegro Gómez: solicita 64 

adiamento da qualificação pelo período de 2 meses, devido aos problemas encontrados 65 

para realização da pesquisa devido a pandemia. Após análise dos requisitos definidos 66 

em Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por 67 
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unanimidade. 9) Solicitação de extensão do prazo de bolsa para a aluna de 68 

mestrado Joanna Amarante Silva Cavalcanti, orientador Jorge Ramón 69 

Montenegro Gómez: em concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 70 

2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, solicito prorrogação da 71 

entrega da dissertação de mestrado e extensão da bolsa de 6 meses para realização 72 

das atividades de pesquisa e que não foram possíveis de serem realizadas durante o 73 

período de pandemia, quarentena e isolamento social e que são necessárias para a sua 74 

finalização, como parte do trabalho de campo para realização de diálogos e entrevistas 75 

com sujeitos da pesquisa uso da biblioteca, dos laboratórios e equipamentos. Após 76 

análise dos requisitos definidos em Regimento e na Portaria 55/2020-CAPES, a 77 

solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo prazo de três meses, lembrando que a 78 

alteração no sistema SCBA só poderá ser realizado em março de 2021, pois o sistema 79 

encontra-se fechado para alterações. 10) Solicitação de extensão do prazo de bolsa 80 

para a aluna de mestrado Janaína Gay Trevisan, orientador Jorge Ramón 81 

Montenegro Gómez: em concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 82 

2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, solicito prorrogação da 83 

entrega da dissertação de mestrado e extensão da bolsa de 03 meses para realização 84 

das atividades de pesquisa e que não foram possíveis de serem realizadas durante o 85 

período de pandemia, quarentena e isolamento social e que são necessárias para a sua 86 

finalização, como o uso de materiais, recursos físicos e de estrutura, bem como 87 

trabalhos de campo e o diálogo com os sujeitos envolvidos na elaboração da 88 

dissertação. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e na Portaria 89 

55/2020-CAPES, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo prazo de três 90 

meses, lembrando que a alteração no sistema SCBA só poderá ser realizado em março 91 

de 2021, pois o sistema encontra-se fechado para alterações. 11) Solicitação de 92 

extensão do prazo de bolsa para a aluna de mestrado Maíra Dal Pai, orientador 93 

André Augusto Salgado: em concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril 94 

de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, solicito prorrogação da 95 

entrega da dissertação de mestrado e extensão da bolsa de 3 meses. Devido às 96 

limitações de desenvolvimento do trabalho planejado para 2020 com o desenrolar da 97 

pandemia, foi optado por incluir no trabalho uma nova metodologia que poderia ser 98 

realizada inteiramente em laboratório. No entanto, a escolha pela aplicação desses 99 

índices exigiu uma nova revisão bibliográfica e conhecimento de programação para a 100 
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configuração de scripts no software MatLAB. Após análise dos requisitos definidos em 101 

Regimento e na Portaria 55/2020-CAPES, a solicitação foi DEFERIDA por 102 

unanimidade pelo prazo de três meses, lembrando que a alteração no sistema SCBA 103 

só poderá ser realizado em março de 2021, pois o sistema encontra-se fechado para 104 

alterações. 12) Solicitação de extensão do prazo de bolsa para o aluno de 105 

doutorado Luciano Augusto Mysczak, orientador Eduardo Vedor de Paula: em 106 

concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 107 

121 de 19 de agosto de 2020, venho respeitosamente solicitar ao colegiado do PPGEO, 108 

a extensão de prazo de 3 (três) meses para conclusão das atividades referentes ao 109 

curso de Mestrado. Esta solicitação de extensão de prazo se dá em função dos atrasos 110 

com o processamento de dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa, que era, 111 

até então inerente ao apoio técnico de professores e equipamentos da estrutura 112 

laboratorial da universidade. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e na 113 

Portaria 55/2020-CAPES, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo prazo de 114 

três meses, lembrando que a alteração no sistema SCBA só poderá ser realizado em 115 

março de 2021, pois o sistema encontra-se fechado para alterações. 13) Solicitação 116 

de extensão do prazo de bolsa para o aluno de mestrado Fernando Mendes de 117 

Souza, orientador Adilar Antonio Cigolini: em concordância com a Portaria CAPES 118 

nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, venho 119 

por meio desta solicitar a extensão do prazo de bolsa pelo período de 6 meses. Esse 120 

prazo é o necessário para finalizar o processo de pesquisa e escrita da dissertação, 121 

tendo em vista que ambos processos foram afetados pelo contexto de isolamento social 122 

imposto pela pandemia global do COVID-19 que impediu que os campos previstos 123 

para a pesquisa fossem realizados. Após análise dos requisitos definidos em 124 

Regimento e na Portaria 55/2020-CAPES, a solicitação foi DEFERIDA por 125 

unanimidade pelo prazo de três meses, lembrando que a alteração no sistema SCBA 126 

só poderá ser realizado em março de 2021, pois o sistema encontra-se fechado para 127 

alterações. 14) Solicitação de prorrogação do prazo de defesa para o aluno de 128 

doutorado Fabiano André Marion, orientador Tony Vinicius Moreira Samapaio: 129 

solicito ao Colegiado do Programa a prorrogação do prazo de defesa da tese por 3 130 

meses, a qual encontra-se em estágio final. Devido às restrições de deslocamento 131 

como prevenção à covid-19, assim como de chuvas que impossibilitaram as atividades 132 

de campo, as quais tiveram que ser remarcadas, atrasando as etapas posteriores da 133 
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pesquisa. Dessa forma, a prorrogação é fundamental para realizar correções, 134 

aprofundar a análise estatística e integrada dos índices de vegetação com MDEs, 135 

conclusão e redação final. Saliento ainda, que o artigo com resultados preliminares da 136 

pesquisa, pré-requisito para a defesa, já se encontra publicado em revista científica. 137 

Após análise dos requisitos definidos em Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE, a 138 

solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo prazo de três meses. 18) 139 

Aproveitamento de disciplinas para o aluno de doutorado Carlos Eduardo Cinelli 140 

Oliveira de Campos: cursada no Programa de Pós-Graduação em Geografia na UFF 141 

em 2020, Paisagem e Ambiente (03 créditos). Após análise dos requisitos definidos em 142 

Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por 143 

unanimidade. 19) Aproveitamento de disciplinas para o aluno de doutorado José 144 

Guilherme de Oliveira: cursada no Programa de Pós-Graduação em Geologia da 145 

UFPR em 2019, Tectônica Global (04 créditos). Após análise dos requisitos definidos 146 

em Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por 147 

unanimidade. Nada a mais havendo a tratar, o presidente finalizou a Reunião e para 148 

constar, eu, Alexandra Aparecida Gama, Secretária do Programa de Pós-Graduação 149 

em Geografia, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelo presidente. 150 

 151 

 152 

 153 

_______________________________                    ______________________________ 154 

     Prof. Dr. Irani dos Santos                                      Alexandra Ap. Gama 155 

        Matríc. UFPR 159433                                           Matríc. UFPR 202983 156 

                 Presidente                                                            Secretária 157 
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