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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 01 DE JUNHO DE 2021.  6 

 7 

Ao primeiro dia do mês de junho 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 14 

ata da reunião de 04 de maio de 2021. 2) Relatório de estágio docência: Juliana 15 

Aurea Uber, na disciplina GB874-Tópicos especiais em Geografia Física, sob supervisão 16 

do professor Claudinei Taborda da Silveira. Luciano Augusto Mysczak, na disciplina 17 

Geotecnologias aplicadas à Geografia, sob supervisão do professor Júlio Manoel França 18 

na Universidade Estadual do Centro-Oeste. DELIBERAÇÕES: 1) Calendário das 19 

reuniões do segundo semestre do 2021: as reuniões serão 06/07 - 03/08 - 31/08 - 20 

05/10 - 09/11 - 07/12, sempre que possível na primeira terça-feira de cada mês as 14 21 

horas. 2) Aprovação do Cronograma de oferta de disciplinas para o segundo 22 

semestre de 2021: cronograma aprovado com matrículas de 02 a 15 de agosto para 23 

alunos internos e 16 e 17 para alunos externos. 3) Abertura de Edital para Eleição de 24 

Coordenador e Vice-Coordenador e membros do Colegiado: os docentes interessados 25 

em concorrer ao pleito deverão inscrever-se em chapas, compostas de dois membros, 26 

com indicação do candidato a Coordenação e Vice-Coordenação, respectivamente, por 27 

e-mail enviado à Secretaria do PPGGEO, entre os dias 07 a 20 de junho de 2021.   A 28 

Comissão Eleitoral será formada pelo docente Adilar Anonio Cigolini, pela técnica 29 

Alexandra Aparecida Gama e pelo discente  Fernando Mendes de Souza. Após análise 30 

dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi 31 

DEFERIDA por unanimidade. 4) Solicitação de dispensa de Estágio Docência pelo 32 

aluno de doutorado Orlando José Cabrera Viña: solicito dispensa do estágio de 33 

docência, em virtude de ser professor da Universidade Central de Venezuela, com 20 34 
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anos de exercício docente (2001 – 2021) nas áreas de geografia física, geomorfologia e 35 

geomorfologia costeira. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 36 

32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 5) Comissão de 37 

Credenciamento e Recredenciamento dos docentes do PPGGEO:  a comissão será 38 

formada pelos docentes Irani dos Santos, Sylvio Fausto Gil Filho e João Carlos Nucci. 39 

Suplentes: Danilo Volochko e Leonardo José Cordeiro Santos. Os critérios a serem 40 

avaliados serão os estabelecidos em Regimento Interno vigente. Cronograma: 21/06 a 41 

04/07 - período de avaliação dos formulários pela Comissão; 06/07 - reunião ordinária 42 

do Colegiado para deliberação do resultado; 07/07 - divulgação do resultado; 08 a 43 

25/07 - período de recurso e reconsideração dos pedidos de recredenciamento negados 44 

(envio por e-mail); 26 a 31/07 - período de análise dos pedidos de recurso e 45 

reconsideração pela Comissão; 03/08 - reunião Ordinária do Colegiado para deliberação 46 

do resultado final. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 47 

32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 6) Desistência do curso 48 

de doutorado da aluna Carolina Datria Schulze, orientador Marcos Alberto Torres: 49 

em função de alguns problemas pessoais que me atingiram nos últimos tempos, não 50 

vou conseguir dar continuidade ao curso de doutorado, por esse motivo venho solicitar 51 

o desligamento do Programa. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e 52 

Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 7) Desistência 53 

do curso de doutorado do aluno Orestes Jarentchuk Júnior, orientador Marcelo 54 

Renato Lamour: após deliberação com meu orientador, decidimos que não é possível 55 

realizar a defesa de minha tese e por isso encaminho, com muito pesar, minha 56 

solicitação de desligamento do programa. Gostaria de agradecer por todo o intermédio 57 

que realizou e apoio para que eu conseguisse submeter os pedidos de prorrogação. E 58 

também ao colegiado, que desde o início compreendeu a situação e permitiu que 59 

permanecesse no programa na tentativa de finalizar o processo. Após análise dos 60 

requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi 61 

DEFERIDA por unanimidade. 8) Desistência do curso de doutorado da aluna Renata 62 

Floriano da Cunha, orientador Tony Vinicius Moreira Sampaio: Diante de 63 

problemas metodológicos para realização da pesquisa de doutoramento num 64 

primeiro momento, fez-se necessária a execução de ajustes para adequação do objeto 65 

de pesquisa e, consequentemente, a extensão do cronograma de trabalho. Houve ainda 66 

a troca de orientadores ao final do processo, devido à incompatibilidade com a primeira 67 

orientação, ao qual o prof. Tony Sampaio se dispôs inteiramente em assumir. ainda que 68 
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aceita a prorrogação para a continuidade da pesquisa e com a nova orientação em 69 

andamento, não foi possível solucionar os problemas metodológicos de maneira 70 

satisfatória, acarretando em resultados que não são passíveis de publicação em razão 71 

de não alcançar o rigor científico necessário. Após análise dos requisitos definidos em 72 

Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 73 

9) Desistência do curso de doutorado da aluna Madison Ramniery González García, 74 

orientador Danilo Volocko: venho por meio deste comunicar minha DESISTÊNCIA do 75 

curso de DOUTORADO pelas razões explicitadas abaixo: Participei em um processo 76 

seletivo para doutorado em Geografia em simultâneo com a UFPR (na UFRJ) e foi 77 

aprovada em ambos, com previsão de bolsa nos dois. Motivo pelo qual tive que escolher 78 

uma das vagas. Minha decisão é estritamente académica, devido a que o tema da minha 79 

pesquisa doutoral encaixa melhor nas linhas de pesquisa do IGEO da UFRJ e da 80 

professora Gislene Santos que será minha orientadora. Sinto-me muito grata pela 81 

oportunidade oferecida pelo programa e espero continuar participando nas diversas 82 

atividades de trocas de conhecimento e produção académica. Após análise dos 83 

requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi 84 

DEFERIDA por unanimidade. 10) Solicitação de cancelamento de bolsa pelo aluno 85 

de mestrado Luciano Mysczak, orientador Eduardo Vedor de Paula: Recentemente 86 

iniciei um novo trabalho com registro em CLT.  Mas sou bolsista da CAPES, acredito 87 

que por mais um ou dois meses. Tendo em vista a restrição quando a manutenção de 88 

bolsa e renda própria, o cancelamento do pagamento das parcelas finais da minha bolsa 89 

de mestrado. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-90 

CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 11) Segunda solicitação de 91 

prorrogação defesa e de bolsa para o aluno de mestrado Gabriel Procópio, 92 

orientador Leonardo José Cordeiro Santos: em concordância com a Portaria CAPES 93 

nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, devido 94 

a pandemia de Covid-19, solicita mais três meses de prorrogação da bolsa CAPES, com 95 

o objetivo de finalizar as atividades de campo na área da pesquisa que até o momento 96 

não foram possíveis devido as restrições. Após análise dos requisitos definidos em 97 

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

12) Segunda solicitação de prorrogação defesa e de bolsa para a aluna de mestrado 99 

Thiara Gonçalves Campanha, orientadora Ângela Massumi Katuta: em concordância 100 

com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de 101 

agosto de 2020, solicito a prorrogação do mestrado e extensão da bolsa por mais 3 meses 102 
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para realização das atividades de pesquisa e que não foram possíveis de serem 103 

realizadas durante o período de pandemia, quarentena e isolamento social e que são 104 

necessárias para a sua finalização, como uso da biblioteca, dos laboratórios e 105 

equipamentos, bem como o diálogo com os sujeitos envolvidos na elaboração da 106 

dissertação. Portanto, a solicitação de prorrogação é até o mês de Agosto de 2021. Após 107 

análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação 108 

foi DEFERIDA por unanimidade. 13) Segunda solicitação de prorrogação defesa e de 109 

bolsa para a aluna de mestrado Janaina Gaby Trevisan, orientador Jorge Ramón 110 

Montenegro Gómez: em concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 111 

2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, solicito a prorrogação do 112 

mestrado e extensão da bolsa por mais 3 meses. Em função da pandemia, se optou por 113 

reuniões remotas (vídeo) e entrevistas via whatsapp, entretanto, as estratégias online 114 

não têm surtido o efeito desejado para encaminhar o fechamento do terceiro capítulo e 115 

considerações finais, as atividades que foram afetadas pelas intercorrências que seguem 116 

diante do contexto pandêmico exigem readaptações constantes para melhor 117 

encaminhamento do texto final. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e 118 

Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 14) Segunda 119 

solicitação de prorrogação defesa e de bolsa para a aluna de mestrado Joanna 120 

Amarante Silva Cavalcante, orientador Jorge Ramón Montenegro Gómez: em 121 

concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 122 

121 de 19 de agosto de 2020, solicito a prorrogação do mestrado e extensão da bolsa 123 

por mais 3 meses. Sob a justificativa da necessidade de mais tempo para reajustes que 124 

foram surgindo em decorrência da pandemia, que impossibilitaram os trabalhos de 125 

campo, o que exigiu uma reformulação teórico-metodológica grande, e que afetaram de 126 

forma significativa o plano de redação final da dissertação. Além disso também 127 

passei/estou passando por problemas de saúde desencadeados frente a esse contexto. 128 

Nesse sentido, aproveito também para reafirmar meu compromisso diante dos possíveis 129 

novos prazos.  Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 130 

32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 15) Segunda solicitação 131 

de prorrogação defesa e de bolsa para a aluna de mestrado Juliana Aurea Uber, 132 

orientador Claudinei Taborda da Silveira: em concordância com a Portaria CAPES nº 133 

55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, solicito a 134 

prorrogação do mestrado e extensão da bolsa por mais 3 meses. Devido à pandemia o 135 

cronograma do projeto de mestrado teve que ser ajustado diversas vezes devido à 136 
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ausência de atividades de campo, provocando atrasos no planejamento inicial devido ao 137 

cancelamento ou o adiamento de atividades presenciais necessárias ao desenvolvimento 138 

do curso, que não possam ser supridas adequadamente por meio de ensino à distância 139 

ou outros meios, tais como atividades laboratoriais ou de campo, coleta de dados, entre 140 

outras; restrições temporárias de acesso a instalações necessárias ao desenvolvimento 141 

das atividades do curso. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e 142 

Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 16) Segunda 143 

solicitação de prorrogação defesa e de bolsa para o aluno de mestrado Fernando 144 

Mendes de Souza, orientador Adilar Antonio Cigolini: em concordância com a 145 

Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto 146 

de 2020, solicito a prorrogação do mestrado e extensão da bolsa por mais 3 meses. Esse 147 

prazo é o necessário para finalizar o processo de pesquisa e escrita da dissertação, tendo 148 

em vista que ambos processos foram afetados pelo contexto de isolamento social 149 

imposto pela pandemia global do COVID-19 que impediu que os campos previstos para 150 

a pesquisa fossem realizados, necessitando assim de toda uma reestruturação dos 151 

procedimentos metodológicos. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e 152 

Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 17) Segunda 153 

solicitação de prorrogação defesa e para a aluna de mestrado Ana Carolina Sanches 154 

de Ângelo, orientador Irani dos Santos: Justifico o pedido pela reestruturação do 155 

trabalho que foi necessária em virtude das limitações impostas pela pandemia do 156 

COVID-19, que implicaram em atraso da aplicação de métodos e obtenção de 157 

resultados, por isso solicito mais três meses. Após análise dos requisitos definidos em 158 

Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 159 

18) Segunda solicitação de prorrogação defesa e de bolsa para a aluna de doutorado 160 

Karen Estefania Moura Bueno, orientador Irani dos Santos: em concordância com a 161 

Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto 162 

de 2020, solicita prorrogação pelo período de 3 meses devido ao cancelamento ou o 163 

adiamento de atividades presenciais necessárias ao desenvolvimento do curso, que não 164 

possam ser supridas adequadamente por meio de ensino à distância ou outros meios, 165 

tais como atividades laboratoriais ou de campo, coleta de dados. Por conta da pandemia, 166 

o desenvolvimento da tese em ambiente domiciliar ocasionou uma a alteração drástica 167 

na rotina de trabalho, deixando o ambiente desfavorável para redação da tese, 168 

principalmente pelo fato de minha filha de 2 anos estar sem frequentar a escola desde 169 

o início da pandemia. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 170 
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32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 19) Segunda solicitação 171 

de prorrogação defesa e de bolsa para a aluna de doutorado Geisa Silveira da Rocha, 172 

coorientador Francisco de Assis Mendonça: em concordância com a Portaria CAPES 173 

nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, solicito 174 

a prorrogação da data da entrega da tese de Geisa Rocha (minha coorientanda) para 31 175 

de julho de 2021. O trabalho encontra-se com desenvolvimento satisfatório e boa 176 

perspectiva de defesa. Falta acrescentar um último capítulo, conclusões e considerações 177 

finais que devido a pandemia foram prejudicadas por conta da coleta de dados. Após 178 

análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação 179 

foi DEFERIDA por unanimidade. 20) Segunda solicitação de prorrogação defesa e de 180 

bolsa para a aluna de doutorado Luciane Marcolin, orientador Leonardo José 181 

Cordeiro Santos: em concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 2020 182 

e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, devido a pandemia de Covid-19, no 183 

qual Laboratórios das Universidades estavam fechadas, solicita o pedido de mais três 184 

meses de prorrogação da bolsa CAPES, para finalização das atividades em laboratório. 185 

Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a 186 

solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 21) Segunda solicitação de prorrogação 187 

defesa e de bolsa para a aluna de doutorado Taísa Comerlato, orientador Claudinei 188 

Taborda da Silveira: em concordância com a Portaria CAPES nº 55 de 29 de abril de 189 

2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, por mais três meses. Esta nova 190 

solicitação de prorrogação justifica-se pela necessidade de mais tempo para realização 191 

das análises laboratoriais e de gabinete necessárias para a conclusão da pesquisa.  192 

Mesmo com a prorrogação já concedida pela CAPES de 3 meses, ainda não será possível 193 

concluir as análises dos resultados da pesquisa. Como já relatado, a pesquisa 194 

necessitou de muitos trabalhos de campo o que não foi possível devido a pandemia de 195 

Covid-19. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-196 

CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 22) Segunda solicitação de 197 

prorrogação defesa e de bolsa para o aluno de doutorado Adriano Makux de Paula, 198 

orientador Jorge Ramón Montenegro Gómez: em concordância com a Portaria CAPES 199 

nº 55 de 29 de abril de 2020 e Portaria CAPES nº 121 de 19 de agosto de 2020, solicito 200 

prorrogação por mais 3 meses em razão da pandemia e do tempo prolongado de sua 201 

duração, os trabalhos de campo da pesquisa tiveram que ser cancelados, o que exigiu 202 

uma nova reorganização no trabalho final. Também estou enfrentando problemas de 203 

saúde mental com a ajudar de medicamentos para depressão e ansiedade, como consta 204 
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na receita em anexo. Esses fatos tem prejudicado muito minha capacidade de 205 

concentração e desenvolvimento da tese. Nesse sentido, sinto a necessidade de ter mais 206 

esse tempo para concluir, com a qualidade da produção do programa e sem prejudicar 207 

mais minha saúde mental. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e 208 

Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 23) Segunda 209 

solicitação de prorrogação de defesa de doutorado do aluno Ralph de Medeiros 210 

Albuquerque: as dinâmicas e as práticas de pesquisas durante a pandemia sofreram 211 

abruptas transformações. Após a banca de qualificação com excelentes contribuições, 212 

a pesquisa ganhou novo folego e, pode-se dizer encontra-se em fase bastante avançada, 213 

faltando basicamente uma parte do último capítulo, as correções gerais e as 214 

considerações finais. Solicito três meses de prorrogação para defesa. Após análise dos 215 

requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi 216 

DEFERIDA por unanimidade. 24) Aprovação do projeto de pesquisa do aluno do Pós-217 

doutorado Thiago Kich Fogasa, supervisor Francisco de Assis Mendonça: Título: A 218 

COVID-19 EM CURITIBA/PR: DIMENSÕES ESPACIAIS E REFLEXOS NA EDUCAÇÃO 219 

A PARTIR DA GEOGRAFIA DA SAÚDE. Esta pesquisa baseando-se nos elementos de 220 

estudo em Geografia da Saúde. Para tanto, elencou-se os principais condicionantes: 221 

globalização e fluxos migratórios, aspectos socioambientais e culturais, políticas 222 

públicas e educação, como variáveis de análise. Objetivos específicos: Investigar a 223 

relação de elementos d está baseada nos condicionantes da covid-19 em Curitiba-PR, o 224 

clima com os casos confirmados de covid-19 em Curitiba-PR. Identificar relações entre 225 

a incidência de covid-19 nos bairros de Curitiba-PR com indicadores socioambientais. 226 

Investigar conceitos sobre saúde/doença das populações e condicionantes da covid-19 227 

nas habilidades/competências do ensino de Geografia da BNCC atual. Analisar as 228 

diretrizes educacionais para a disciplina de Geografia em nível de ensino fundamental 229 

preconizadas e, atualmente, utilizadas na educação em Curitiba-PR e sua relação com 230 

a Geografia da Saúde. Identificar os conhecimentos dos professores da rede pública de 231 

ensino de Curitiba sobre Geografia Saúde e sua aplicação nos conteúdos de Geografia. 232 

Analisar a percepção dos professores da rede pública de Curitiba sobre conteúdos de 233 

Geografia que ajudam a compreender a dinâmica da pandemia da covid-19. Contribuir 234 

com a educação e compreensão da importância da Geografia da Saúde em tempos de 235 

covid-19. Assim, o estudo estará baseado em diferentes elementos e dados primários e 236 

secundários, contribuindo nas temáticas educação, sociedade e políticas públicas de 237 

saúde. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE 238 
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a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 25) Banca de qualificação de mestrado 239 

da aluna Joanna Amarante Silva Cavalcante: Título: A LUTA POR JUSTIÇA 240 

AMBIENTAL: O CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES E OS CONFLITOS EM 241 

TERRITÓRIOS PESQUEIROS DE PERNAMBUCO. Data e horário: 30/06/2021 às 14:00 242 

horas por meio de videoconferência. Orientador Jorge Ramón Montenegro Gómez. 243 

Banca examinadora: Profa. Dra. Mercedes Solá Pérez (UFS) e Prof. Dr. Cristiano 244 

Wellington Norberto Ramalho (UFPE). Suplentes: Profa. Dra. Suana Medeiros Silva 245 

(UFAL). Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE 246 

a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 26) Banca de defesa de doutorado da 247 

aluna Mariana Andreotti Dias: Título: ALTERNATIVIDADES NAS PRÁTICAS E 248 

CUIDADOS COM A SAÚDE HUMANA: CONCEPÇÕES E DIMENSÃO SOCIO-ESPACIAL 249 

DA ESPIRITUALIDADE TERAPÊUTICA NO AGLOMERADO METROPOLITANO DE 250 

CURITIBA/PR. Data e horário: 21/06/2021 às 14:00 horas por meio de 251 

videoconferência. Orientador Francisco de Assi Mendonça. Banca examinadora: Prof. 252 

Dr. Rodrigo Ferreira Toniol (UNICAMP), Prof. Dr. Marcos Alberto Torres (UFPR-253 

PPGGEO), Prof. Dr. Nilson Cesar Fraga (UEL) e Profa. Dra. Martha Priscilla Pereira 254 

(UFCG). Suplentes: Prof. Dr. Nicolas Floriani (UEPG) e Profa. Dra. Maria Augusta Vargas 255 

(UFS). Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE 256 

a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 27) Aproveitamento de disciplinas para 257 

o aluno de doutorado Carlos Eduardo Cinelli: cursada no Programa de Pós-258 

Graduação em Geografia da UFF em 2020, Paisagens e Culturas Urbanas (04 créditos). 259 

Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a 260 

solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 28) Aproveitamento de disciplinas para 261 

a aluna de doutorado Mariane Félix da Rocha: cursada no Programa de Pós-262 

Graduação em Geografia desta Universidade no mestrado em 2016, Gestão Ambiental 263 

do Território (04 créditos); Ecologia e Planejamento da Paisagem (04 créditos); Seminário 264 

Temático III-Processos Sedimentares em Ambientes Costeiros I (03 créditos); Seminário 265 

Temático II-Processos Sedimentares em Ambientes Costeiros II (02 créditos). Após 266 

análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação 267 

foi DEFERIDA por unanimidade. 29) Aproveitamento de disciplinas para o aluno de 268 

doutorado Rodrigo Guissoni: cursada no Programa de Pós-Graduação em Geografia 269 

desta Universidade como aluno externo, Tópicos Especiais III-Geografia das Emoções 270 

(03 créditos); Tópicos Especiais I-Tourism Destination's Management (01 crédito); 271 

Ecologia e Planejamento da Paisagem (04 créditos). Após análise dos requisitos definidos 272 
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em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por 273 

unanimidade. 30) Aproveitamento de disciplinas para a aluna de doutorado 274 

Gabriela Goudard: cursada no Programa de Pós-Graduação em Geografia da USP, 275 

Fundamentos de Estatística Aplicada à Geografia (08 créditos). Após análise dos 276 

requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-CEPE a solicitação foi 277 

DEFERIDA por unanimidade. 31) Aproveitamento de disciplinas para a aluna de 278 

mestrado Karina Flávia Ribeiro Matos: cursada no Programa de Pós-Graduação em 279 

Geografia da UERJ, Elementos de Epistemologia da Geografia Contemporânea (04 280 

créditos). Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 32/2017-281 

CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 32) Abertura de Edital Especial 282 

para Processo Seletivo de Pós-Doutorado: para suprir vaga de pós-doutorado com bolsa 283 

em projeto de pesquisa específico com supervisão do professor Jorge Ramón Montenegro 284 

Gómez. A Comissão será formada pelos professores Ângela Massumi Katuta e Adilar 285 

Antonio Cigolini. Após análise dos requisitos definidos em Regimento e Resolução 286 

32/2017-CEPE a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. Nada a mais havendo a 287 

tratar, o presidente finalizou a Reunião e para constar, eu, Alexandra Aparecida Gama, 288 

Secretária do Programa de Pós-Graduação em Geografia, lavrei a presente Ata que será 289 

assinada por mim e pelo presidente. 290 

 291 

 292 

 293 

_______________________________                    ______________________________ 294 

     Prof. Dr. Irani dos Santos                                      Alexandra Ap. Gama 295 

        Matríc. UFPR 159433                                           Matríc. UFPR 202983 296 

                 Presidente                                                            Secretária 297 
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