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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 2 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DO 3 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA DA 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 5 

REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021.  6 

 7 

Aos dezesseis 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, Danilo Volochko, 11 

Marcos Aurélio Tarlombani da Silveira, o representante discente Fernando Mendes de 12 

Souza e a secretária Alexandra Aparecida Gama. Justificaram a ausência os professores 13 

Jorge Ramon Montenegro Gómez e Sony Cortese Caneparo.  DELIBERAÇÕES: 1) 14 

Aprovação e deliberação da concessão de bolsa dos discentes de mestrado e 15 

doutorado do PPGGEO do ano de 2021: a) deliberação da renovação de bolsas dos 16 

discentes: após o período de recursos e do período estipulado para os discentes 17 

enviarem o Formulário de renovação e o Termo de bolsista assinado, foram analisados 18 

os documentos enviados e deliberado que os discentes Gabriela Goudard e Marcelo 19 

Mariano da Rocha que adquiriram vínculo empregatício, respeitando os critérios e 20 

normas da CAPES e levando em consideração a disponibilidade de cotas de bolsa do 21 

Programa, devem optar pela bolsa ou pelo vínculo empregatício. Os demais bolsistas 22 

que enviaram os documentos, por estarem em conformidade com as regras e normas da 23 

CAPES as bolsas serão renovadas. b) Deliberação do Edital 09/2020-Seleção de 24 

Bolsistas:  o discente Fábio de Castilho Lima enviou a documentação devidamente 25 

preenchida e assinada conforme solicita o edital, a mesma foi analisada e pelo discente 26 

estar de acordo com os critérios para concessão de bolsa nas normas da CAPES e de 27 

acordo com os requisitos Regimentais, foi deliberada pela concessão de bolsa ao 28 

discente a partir de março de 2021. c) Deliberação de distribuição de bolsas aos 29 

discentes ingressos em 2021:  Mestrado – como todos os candidatos aprovados enviaram 30 

confirmação de matrícula e o Programa dispõe de nove cotas de bolsa de mestrado, as 31 

mesmas serão distribuídas conforme a classificação no Processo Seletivo dentre aqueles 32 

que solicitaram bolsa no momento da inscrição. Doutorado – devido ao fato de alguns 33 

candidatos não terem confirmado a matrícula no PPGGEO, os candidatos aprovados em 34 
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lista de espera serão convocados para enviar a confirmação de matrícula até o dia 35 

24/03/2021, após esse prazo será realizada nova classificação de acordo com a nota no 36 

Processo Seletivo para o Doutorado incluindo esses novos candidatos convocados, o 37 

Programa dispõe de cinco cotas de bolsa de doutorado, as mesmas serão distribuídas 38 

conforme a nova classificação.  Após análise dos requisitos definidos em Regimento e 39 

na Resolução 32/2017-CEPE, as deliberações foram DEFERIDAS por unanimidade. 40 

Nada a mais havendo a tratar, o presidente finalizou a Reunião e para constar, eu, 41 

Alexandra Aparecida Gama, Secretária do Programa de Pós-Graduação em Geografia, 42 

lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelo presidente. 43 

 44 

 45 
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_______________________________                    ______________________________ 47 

     Prof. Dr. Irani dos Santos                                      Alexandra Ap. Gama 48 

        Matríc. UFPR 159433                                           Matríc. UFPR 202983 49 

                 Presidente                                                            Secretária 50 
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