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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 06 DE ABRIL DE 2021.  6 

 7 

Aos quatro dias do mês de maio 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 Claudinei Taborda da Silveira, Jorge Ramon Montenegro Gómez, Marcos 11 

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

a secretária Alexandra Aparecida Gama. Justificou a ausência os professores Adilar 13 

Antonio Cigolini e Sony Cortese Caneparo.  HOMOLOGAÇÕES: 1) Aprovação da ata da 14 

reunião de 06 de abril de 2021. 2) Exame de Qualificação: a. Aprovado Mestrado: 15 

Jaélcio França, orientador Marcos Aurélio Tarlombani da Silveira em 08/04/2021. b. 16 

Aprovado Doutorado: Airton Leitzke, orientadora Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski 17 

em 22/04/2021. DELIBERAÇÕES: 1) Abertura de edital para Eleição de 18 

Representantes Discentes do PPGGEO:  as inscrições das chapas serão até dia 31 de 19 

maio, e a Eleição ocorrerá no início de junho. A Comissão da Eleição será o professor 20 

Adilar Antonio Cigolini, a técnica Alexandra Aparecida Gama e o discente Fernando 21 

Mendes de Souza. 2) Solicitação de dispensa da disciplina de Epistemologia de 22 

Elementos da Geografia para o aluno de doutorado Lucas Jerszuki: solicita dispensa 23 

da disciplina por ter cursado na graduação em 2014 e por ter realizado o mestrado na 24 

geografia. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-25 

CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 3) Solicitação de coorientação 26 

para o aluno de doutorado Airton Leitzek, orientadora Olga Lúcia C. de Freitas 27 

Firkowski: solicita a inclusão da Profa. Rosa Moura como coorientadora. A solicitação 28 

justifica-se em razão da competência da coorientadora proposta, nos temas relativos 29 

aos espaços de fronteira, desde sua atuação no IPARDES até, mais recentemente, como 30 

integrante da pesquisa sobre fronteiras do Brasil (IPEA). Sua contribuição teórica e 31 

aplicada ao tema constitui-se como referência para várias das questões tratadas pelo 32 

doutorando em face da aglomeração transfronteiriça do Iguaçu, objeto da tese em 33 

andamento. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-34 
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CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 4) Segunda solicitação de 35 

prorrogação de defesa do aluno Fabiano André Marion, orientador Tony Vinicíus 36 

Moreira Sampaio: solicito ao Colegiado do Programa a prorrogação do prazo de defesa 37 

da minha tese por mais 3 meses, a qual encontra-se em estágio final. O pedido se 38 

justifica devido às restrições de deslocamento como prevenção à Covid-19, assim como 39 

de chuvas que impossibilitaram as atividades de campo, as quais tiveram que ser 40 

remarcadas, atrasando as etapas posteriores da pesquisa. Saliento ainda, que o artigo 41 

com resultados preliminares da pesquisa, pré-requisito para a defesa, já se encontra 42 

publicado em revista científica. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e 43 

Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo prazo de 44 

três meses a partir de 01/06/2021. 5) Segunda solicitação de prorrogação de 45 

defesa e de bolsa para a aluna de doutorado Natália Carolina de Oliveira Vaz, 46 

orientador Sylvio Fausto Gil F.: em concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 47 

de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, solicito a prorrogação 48 

do doutorado e extensão da bolsa por mais 3 meses. A solicitação justifica-se devido a 49 

pesquisa no Santuário Santa Paulina, em nosso caso foi prejudicada em razão das 50 

restrições impostas para proteção do COVID19. Tornando impraticável em 51 

determinados períodos o deslocamento entre cidades, restrição de horários, 52 

afastamento social, fechamento temporário, quarentena e acesso - atrapalhando 53 

abruptamente o desenvolvimento da pesquisa. Após análise dos requisitos definidos em 54 

Regimento e Portarias da CAPES a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo 55 

prazo de três meses a partir de 01/06/2021. 6) Segunda solicitação de prorrogação 56 

defesa e de bolsa para a aluna de doutorado Gabriela Bortolozzo, orientador 57 

Alessandro Filla Rosaneli.: em concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de 58 

abril de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, solicito a prorrogação 59 

do doutorado e extensão da bolsa por mais 3 meses. a fase de término de minha tese 60 

doutorado foi prejudicada pelas restrições decorrentes do isolamento social necessário 61 

ao combate à pandemia da CoViD-19, aplicadas Brasil e no Estado do Paraná desde 62 

março de 2020. Como o meu objeto de estudo era um evento social denominado poetry 63 

slam, que se desenrolava em espaços públicos curitibanos e que deixaram de existir 64 

materialmente no espaço, os atrasos na finalização de coleta análise de dados foram 65 

inevitáveis. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Portarias da CAPES a 66 

solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo prazo de três meses a partir de 67 

01/06/2021. 7) Segunda solicitação de prorrogação defesa e de bolsa para o aluno 68 
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de doutorado Jorge Mario Carmona Vargas, orientador Danilo Volochko: em 69 

concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 70 

121 de 19 de agosto de 2020, solicito a prorrogação do doutorado e extensão da bolsa 71 

por mais 3 meses. A finalização da tese teve atraso produzido por conta da pandemia 72 

na Colômbia, objeto do meu estudo, e que ainda, na atualidade, continua numa fase 73 

crítica, limitando desenvolver adequadamente a recolha de informação entre as Cidades 74 

de Bogotá e Ibagué. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Portarias da 75 

CAPES a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo prazo de três meses a partir 76 

de 01/06/2021. 8) Solicitação de trancamento de matrícula para aluna de 77 

doutorado Isabela Raquel Ramos Iensen, orientador Irani dos Santos: solicito a esse 78 

Colegiado trancamento de minha matrícula no curso de doutorado, por um prazo de 79 

seis meses. Desde o início da pandemia somatizo questões pessoais e profissionais que 80 

comprometeram meu rendimento e plena capacidade de dar sequência com o 81 

doutorado, e me impedem, no momento, de prosseguir com o curso. Sendo algumas 82 

destas razões já apresentadas em reunião a este Colegiado em dezembro/2020 83 

acrescidas de: escasso avanço prático na pesquisa, dificuldades do trabalho em home 84 

office e, sobretudo, problemas de saúde física e emocional. Após análise dos requisitos 85 

definidos em Regimento e Portarias da CAPES a solicitação foi DEFERIDA por 86 

unanimidade pelo prazo de seis meses. 9) Terceira solicitação de prorrogação de 87 

qualificação para aluna de mestrado Joanna Amarante Silva Cavalcanti, orientador 88 

Jorge Ramón Montenegro Gómez: solicitar prorrogação do prazo para qualificação 89 

sob o motivo da necessidade de alterações no texto em decorrência dos desafios 90 

impostos pela pandemia e também sob questões de saúde que estão impactando de 91 

forma direta o meu processo de escrita nos últimos meses. Aprovado sendo atrelado 92 

ao dever de ser realizado o exame de qualificação até o fim do mês de junho de 93 

2021. 10) Desligamento do aluno de mestrado Thomas Parrili, orientador Eduardo 94 

Vedor de Paula: o prazo de prorrogação de defesa se encerrou em janeiro 2021, sendo 95 

que o prazo original de defesa era março de 2020 ultrapassando mais de 12 meses de 96 

prorrogação. Em conversa com o Eduardo, decidi que não tenho condições de terminar 97 

a minha dissertação e me preparar para uma banca de forma qualificada esse ano. 98 

Nesse contexto de pandemia e estando morando em Brumadinho-MG inviabiliza a 99 

conclusão. Agradeço imensamente ao programa pela qualidade das aulas e dos 100 

professores e técnicos/as, e também por todas as oportunidades que tive com vocês. 101 

Mesmo saindo sem o título da pós, acrescentou muito na minha vida. Infelizmente a 102 
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melhor saída no momento é o desligamento. Após análise dos requisitos definidos em 103 

Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 104 

11) Desligamento dos alunos de doutorado ingressos em 2016: o prazo original de 105 

defesa foi março de 2020, ultrapassando mais de 12 meses de prorrogação, e até o 106 

presente momento não há indicação de banca de defesa. O Colegiado deliberou que os 107 

orientadores dos discentes devem realizar a solicitação de homologação da banca de 108 

defesa até a próxima reunião do Colegiado que será em 01/06/2021. Caso a banca não 109 

seja marcada os discentes serão desligados do programa. 12) Banca de defesa de 110 

doutorado da aluna Bruna Daniela de Araújo Taveira: Título: Heterogeneidade 111 

espacial e dinâmica temporal do carbono orgânico em bacias experimentais na região 112 

sul do Brasil. Data e horário: 28/06/2021 às 9:00 horas por meio de videoconferência. 113 

Orientador Irani dos Santos. Banca examinadora: Prof. Dr. Jeferson Dieckow (UFPR), 114 

Prof. Dr. Stephen Hilgert (KIT-Alemanhã), Prof. Dr. Jean Paolo Gomes Minella (UFSM) e 115 

Dr. Gilson Bauer Schultz (Pós-doc PPGGEO). Suplentes: Prof. Dr. Sandro José Froehner 116 

(DEA-UFPR) e Dr. Cesar A. C. Siefert (Pós-doc PPGGEO). Após análise dos requisitos 117 

definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por 118 

unanimidade. 13) Aproveitamento de disciplinas para a aluna de mestrado Ana 119 

Claudia Malgaresi Adamante: cursada no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 120 

e Urbanismo da UFSC em 2020, Cidade Contemporânea, Memórias e Intervenções e 121 

Persistências na Arquitetura da Paisagem (03 créditos). Após análise dos requisitos 122 

definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por 123 

unanimidade. 14) Aproveitamento de disciplinas para a aluna de doutorado Juliana 124 

de Godoy: cursada no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 125 

UFSC em 2018 e 2020, Tópicos Especiais em Urbanismo, História, Arquitetura da 126 

Cidade: In(ter)venções urbanas: a arte e a arquitetura como construtoras de dissensos 127 

(03 créditos); Direito à Cidade: de Henri Lefebvre ao Brasil contemporâneo (03 créditos); 128 

Tópicos Especiais em Objetos de Ensino e Aprendizagem para Introdução do BIM no 129 

Ensino de Projeto Arquitetônico (03 créditos). Após análise dos requisitos definidos em 130 

Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 131 

15) Aproveitamento de disciplinas para o aluno de doutorado João Paulo Schultz: 132 

cursada no Programa de Pós-Graduação em Educação desta Universidade em 2016 e 133 

2017, A Dimensão Ambiental da Educação Escolar (03 créditos); Educação, Pedagogia 134 

e complexidade (03 créditos); Linguagem e Prática docente (03 créditos); Docência e 135 

Pesquisa (03 créditos); Metodologia da Pesquisa em educação (03 créditos). Após análise 136 
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dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi 137 

DEFERIDA por unanimidade. 16) Aproveitamento de disciplinas para o aluno de 138 

doutorado Emerson Luís Pawoski da Silva: cursada no Programa de Pós-Graduação 139 

em Ciência, Tecnologia e Sociedade no IFPR em 2018, Estudo, Planejamento e 140 

Interações Socioambientais no Litoral do Paraná (03 créditos); Gestão Ambiental (03 141 

créditos); Educação, Ciência e Tecnologia (03 créditos); Fundamentos Epistemológicos 142 

da Ciência e Tecnologia (03 créditos). Após análise dos requisitos definidos em 143 

Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 144 

Nada a mais havendo a tratar, o presidente finalizou a Reunião e para constar, eu, 145 

Alexandra Aparecida Gama, Secretária do Programa de Pós-Graduação em Geografia, 146 

lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelo presidente. 147 

 148 

 149 

 150 

_______________________________                    ______________________________ 151 

     Prof. Dr. Irani dos Santos                                      Alexandra Ap. Gama 152 

        Matríc. UFPR 159433                                           Matríc. UFPR 202983 153 

                 Presidente                                                            Secretária 154 

 155 
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