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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 02 DE MARÇO DE 2021.  6 

 7 

Aos dois dias do mês de março de 2021, 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 Adilar Antonio Cigolini, Claudinei Taborda da Silveira, Jorge Ramon 11 

Montenegro Gómez, Marcos Aurélio Tarlombani da Silveira, o representante discente 12 

Fernando Mendes de Souza e a secretária Alexandra Aparecida Gama Justificou a 13 

ausência a professora Sony Cortese Caneparo. HOMOLOGAÇÕES: 1) Aprovação da ata 14 

da reunião de 02 de fevereiro de 2021. 2) Defesa: a) Aprovado Mestrado: Madison 15 

Ramniery González García, orientador Danilo Volochko, em 11/02/2021. 16 

DELIBERAÇÕES: 1) Deliberação do Edital do Processo Seletivo para o Pós-17 

doutorado. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e na Resolução 18 

32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 2) Aprovação do 19 

cronograma de oferta de disciplinas para o primeiro semestre de 2021. Após análise 20 

dos requisitos definidos em Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi 21 

DEFERIDA por unanimidade. 3) Deliberação do resultado da avaliação da Comissão 22 

de Avaliação de Relatório de Bolsista. Os discentes: Raquel Mendes Rodrigues, Sidney 23 

Vincent de Paul Vikou, Adriane de Andrade, Alex Ander de Souza Orengo, Gabriela 24 

Bortolozzo e Hugo Leonardo Marandola devem realizar a atualização do currículo lattes 25 

até o dia 08/03/2021 para que possam realizar a solicitação de renovação de bolsa. Os 26 

demais discentes cumpriram os requisitos estipulados em Regimento Interno. Deverá 27 

ser solicitado aos bolsistas que enviem formulário de solicitação de renovação de bolsa 28 

e Termo de Compromisso devidamente preenchidos e assinados para que a bolsa seja 29 

efetivamente renovada. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e na 30 

Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 4) Solicitação 31 

de prorrogação de defesa para a aluna de doutorado Elaine de Cácia de Lima Frick, 32 

orientador Tony Vinícius Moreira Sampaio: A justificativa do pedido refere-se às 33 

adversidades enfrentadas por conta da pandemia. Durante este período ocorreram 34 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/ppg/discente?operacao=selecionar&id=109631&tipopesquisa=informacoes&nivelTitulacao=M
https://www.prppg.ufpr.br/siga/ppg/discente?operacao=selecionar&id=109631&tipopesquisa=informacoes&nivelTitulacao=M
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dificuldades de acesso a alguns materiais bibliográficos e dados cartográficos, 35 

acarretando em atrasos na construção do Estado da Arte da pesquisa, na aplicação de 36 

métodos para obtenção de resultados e por conseguinte na finalização da tese. Solicita-37 

se, portanto, ao colegiado do Programa de Pós-graduação em Geografia a prorrogação 38 

por 6 (seis) meses para a finalização da tese. Após análise dos requisitos definidos em 39 

Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade 40 

pelo prazo de três meses. 5) Solicitação de prorrogação de defesa para a aluna de 41 

doutorado Aline Miranda Barbosa, orientador Jorge Ramon Montenegro Gómez: 42 

solicita o prazo de seis meses; a referida solicitação está diretamente associada ao 43 

contexto da pandemia causada pelo novo Coronavírus que afetou diretamente o 44 

andamento de muitas pesquisas. Trabalho com comunidades quilombolas do estado da 45 

Bahia e o referido contexto de pandemia afetou diretamente o andamento da minha 46 

pesquisa de doutorado. Minha condição como servidora pública do Instituto Federal do 47 

Paraná em afastamento das atividades de trabalho para qualificação acadêmica, e 48 

qualquer solicitação de prorrogação de prazo também deve passar pela análise de uma 49 

comissão julgadora em minha instituição. Desta forma, esse tipo de solicitação deve ser 50 

feito com a maior antecedência para que o IFPR possa se organizar para avaliar minha 51 

solicitação e ter tempo hábil para seguir com os processos de contratação de professores 52 

substitutos por um semestre mais coincidindo com a ampliação do meu período de 53 

afastamento. Aprovado por seis meses. Após análise dos requisitos definidos em 54 

Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade 55 

pelo prazo de seis meses. 6) Solicitação de prorrogação de defesa para a aluna de 56 

mestrado Ana Carolina Sanches de Angelo, orientador Irani dos Santos: requisito 57 

ao colegiado deste programa a extensão de 3 meses para o prazo de defesa de minha 58 

dissertação. Justifico o pedido pela reestruturação do trabalho que foi necessária em 59 

virtude das limitações impostas pela pandemia do COVID-19, que implicaram em atraso 60 

da aplicação de métodos e obtenção de resultados. Após análise dos requisitos definidos 61 

em Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por 62 

unanimidade pelo prazo de três meses. 7) Solicitação de extensão do prazo de bolsa 63 

para a aluna de mestrado Juliana Aurea Uber, orientador Claudinei Taborda da 64 

Silveira: em concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria 65 

CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, solicito prorrogação da entrega da dissertação 66 

de mestrado e extensão da bolsa de 3 meses. O cancelamento ou o adiamento de 67 

atividades presenciais necessárias ao desenvolvimento do curso, que não possam ser 68 
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supridas adequadamente por meio de ensino à distância ou outros meios, tais como 69 

atividades laboratoriais ou de campo, coleta de dados, entre outras; restrições 70 

temporárias de acesso a instalações necessárias ao desenvolvimento das atividades do 71 

curso. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e na Portaria 55/2020-72 

CAPES a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo prazo de três meses. 8) 73 

Solicitação de prorrogação de qualificação para a aluna de doutorado Isabela 74 

Raquel Ramos Iensen, orientador Irani dos Santos: solicito a esse Colegiado nova 75 

extensão de três meses para qualificação da minha pesquisa de doutorado. Desde a 76 

última solicitação em dezembro, permanecendo as condições de impossibilidade dos 77 

trabalhos de campo e de análises laboratoriais e considerando a importância de não 78 

atrasar a defesa do doutorado (o que refletiria sobre a pontuação do programa), a minha 79 

pesquisa precisou ser rediscutida com meu orientador, de modo a torná-la exequível de 80 

forma inteiramente remota. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e na 81 

Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo prazo de 82 

três meses. 9) Solicitação de concessão de bolsa para o aluno de doutorado Fábio 83 

de Castilho Lima, orientador Marcos Alberto Torres: solicita concessão de bolsa 84 

conforme Edital 09/2020 de Seleção de Bolsista do PPGGEO. Após análise dos 85 

requisitos definidos em Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi 86 

INDEFERIDA por unanimidade devido aos formulários estarem sem assinatura do 87 

discente. 10) Banca de qualificação de mestrado do aluno Jaélcio França: Título: "A 88 

Aviação Regional e seus efeitos no Desenvolvimento Socioeconômico: Um foco no 89 

Interior do Estado do Paraná". Data 08/04/2021 as 14:00 horas, por meio de 90 

videoconferência. Orientador Marcos A. Tarlombani da Silveira. Titulares: Prof. Dr. Luis 91 

Lopes Diniz (DGEOG-UFPR) e Prof. Dr. Respício Antonio do Espírito Santo Júnior 92 

(UFRJ). Suplente: Profa. Dra. Margarete Araújo Teles (Turismo-UFPR). Após análise dos 93 

requisitos definidos em Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi 94 

DEFERIDA por unanimidade. 11) Banca de defesa de mestrado da aluna Marianne 95 

Oliveira: Título: "AS ENIGMÁTICAS FEIÇÕES EROSIVAS NO RELEVO DO NOROESTE 96 

DO PARANÁ ". Data 11/03/2021 as 14:00 horas, por meio de videoconferência. 97 

Orientador Leonardo José Cordeiro Santos. Titulares: Prof. Dr.  e Prof. Dr. Ricardo 98 

Michael Pinheiro Silveira (IFPR). Suplente: Prof. Dr. Claudinei Taborda da Silveira 99 

(PPGGEO-UFPR). Após análise dos requisitos definidos em Regimento e na Resolução 100 

32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 12) Aproveitamento de 101 

disciplinas para o aluno de doutorado Carlos Eduardo Cinelli Oliveira de Campos: 102 
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cursada no Programa de Pós-Graduação em História desta universidade em 2020, 103 

História, Imaginário e Representação (04 créditos). Após análise dos requisitos definidos 104 

em Regimento e na Resolução 32/2017-CEPE, a solicitação foi DEFERIDA por 105 

unanimidade. Nada a mais havendo a tratar, o presidente finalizou a Reunião e para 106 

constar, eu, Alexandra Aparecida Gama, Secretária do Programa de Pós-Graduação em 107 

Geografia, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelo presidente. 108 

 109 

 110 

 111 

_______________________________                    ______________________________ 112 

     Prof. Dr. Irani dos Santos                                      Alexandra Ap. Gama 113 

        Matríc. UFPR 159433                                           Matríc. UFPR 202983 114 

                 Presidente                                                            Secretária 115 
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