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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-2 

GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DO SETOR 3 

DE CIÊNCIAS DA TERRA DA 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 5 

REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 6 

2021.  7 

 8 

Aos sete dias do mês de dezembro 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. Leonardo José Cordeiro Santos. Participaram da reunião 11 

os professores Alessandro Filla Rosaneli, Claudinei Taborda da Silveira, Marcos Alberto 12 

Torres e Irani dos Santos, o representante discente Emerson Luís Pawoski da Silva e a 13 

secretária Alexandra Aparecida Gama. Justificou a ausência o professor Sylvio Fausto Gil 14 

Filho. INFORMES: 1) A partir do ano de 2022 os itens a serem inclusos na Pauta só serão 15 

aceitos e incluídos na Pauta se enviados com antecedência mínima de 24 horas. 16 

HOMOLOGAÇÕES: 1) Aprovação da ata da reunião de de 09 de novembro de 2021. 2) 17 

Relatório de Prática Docência: Marianne Oliviera, na disciplina GB121-Elementos de 18 

Geomorfologia sob supervisão do professor Leonardo José Cordeiro Santos. 3) Exame de 19 

Qualificação: a. Aprovados mestrado: Igor de Barros Ferreira Dias, orientador Adilar 20 

Antonio Cigolini, em 26/11/2021.. 4) Defesa Dissertação/Tese: a. Aprovados mestrado: 21 

Juliana Aurea Uber, orientador Claudinei Taborda da Silveira, em 25/11/2021. B) 22 

Aprovados Doutorado: Gabriela Bortolozzo, orientador Alessandro Filla Rosaneli, em 23 

26/11/2021. DELIBERAÇÕES: 1) Calendário de reuniões para 2022: será marcada 24 

apenas a primeira reunião do ano em 01/02/2022 às 14h, o restante será definido no início 25 

do ano de 2022. 2) Oferta de disciplinas para 2022: as disciplinas à serem ofertadas porão 26 

ser em caráter presencial, remoto ou hibrido, a critério do docente da disciplina respeitando 27 

as normas e resoluções da PRPPG e UFPR. 3) Solicitação do Professor Eduardo Vedor de 28 

Paula, vice-diretor do setor de Ciências da Terra: na condição de responsável pela 29 

unidade de TI do SCT, venho solicitar o uso da sala 106 por nossos técnicos de TI de 30 

novembro de 2021 a dezembro de 2022. Atualmente nossa unidade dispõe da sala 102 31 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 
GEOGRAFIA 

 

 
 

apenas, sendo que hoje contamos com 4 colaboradores mais bancada de manutenção de 32 

equipamentos. Com o retorno das atividades presenciais a partir de 08/11 será impossível 33 

utilizarmos deste espaço reduzido. Estamos avaliando a possibilidade de um espaço mais 34 

amplo de adequado para abrigar nossa equipe no prédio Camil Gemael. Todavia, esta 35 

adequação somente se viabilizará no segundo semestre de 2022. Desde já agradecemos, bem 36 

como contamos com a parceria e colaboração do PPGGEO. Após análise do pedido pelo 37 

Colegiado, foi INDEFERIDO pela maioria dos votos, sendo que o Coordenador Professor 38 

Leonardo José Cordeiro Santos foi contra a votação da maioria. O pedido foi indeferido 39 

levando em conta o grande tempo solicitado e por se tratar de um ambiente que é 40 

disponibilizado aos discentes do Programa e necessário para uma boa nota na avaliação da 41 

CAPES. 4) Solicitação de prorrogação de defesa para o aluno de mestrado Igor de 42 

Barros Ferreira Dias, orientador Adilar Antonio Cigolini: solicitar ao colegiado a 43 

prorrogação da minha defesa para o fim de março. Justifico este pedido por duas razões: 44 

devido a problemas pessoais de saúde, e devido à pandemia, meus trabalhos de campo foram 45 

sendo adiados, agora pretendo finalizá-los no mês de janeiro e fevereiro para assim concluir 46 

minha dissertação. Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 47 

32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade pelo prazo de três meses (com término em 48 

março de 2022). 5) Segunda solicitação de prorrogação de qualificação para o aluno 49 

de mestrado Luiz Paulo Pinheiro Fernandes, orientador Claudinei Taborda da 50 

Silveira: solicito a prorrogação no prazo de qualificação do mestrado para a última semana 51 

do mês de fevereiro de 2022. Em virtude do agravamento da pandemia de COVID 19 no Brasil 52 

no fim do ano de 2020, houve a necessidade de modificação na área de estudo e adequação 53 

da proposta acarretando no descarte das informações previamente processadas e a 54 

necessidade da elaboração de um novo banco de dados. Esta alteração levou em conta a 55 

impossibilidade de realização dos trabalhos de campo previstos, análises laboratoriais e a 56 

segurança dos possíveis envolvidos na elaboração desta proposta. Após análise dos 57 

requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por 58 

unanimidade. 6) Segunda solicitação de prorrogação de qualificação para a aluna de 59 

mestrado Iara Beatriz Falcade Pereira, orientador Jorge Ramón Montenegro Gómez: 60 

venho por meio desta SOLICITO MAIS DOIS MESES para a realização da qualificação, sob a 61 
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justificativa de: Contexto Pandêmico; Alterações de projeto; Reformulação metodológica 62 

devido à inviabilidade de realizar as atividades em campo e presenciais pelo contexto 63 

pandêmico; Problemas para escrever por questões médicas (explicação em anexo); 64 

Dificuldade em concluir texto para qualificação; Falta de devolutiva da correção do trabalho 65 

em função de sobrecarga de trabalho no final do semestre, por parte do orientador. Após 66 

análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi 67 

DEFERIDO por unanimidade. 7) Segunda solicitação de prorrogação de qualificação 68 

para a aluna de mestrado Bárbara Evelyn Baracho Wanderley, orientador Jorge 69 

Ramón Montenegro Gómez: solicito prorrogação de dois meses para qualificação de 70 

mestrado para realização de atividades de pesquisa que não foram possíveis serem 71 

realizadas em tempo hábil durante o período de pandemia, em razão dos tempos das 72 

entrevistas, reformulação do trabalho e processos de saúde com infecção por Covid-19 que 73 

atrasaram a entrega do segundo capítulo e sua finalização. Após análise dos requisitos 74 

definidos em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por 75 

unanimidade. 8) Segunda solicitação de prorrogação de qualificação para a aluna de 76 

mestrado Rafaela Gama de Moraes, orientador Claudinei Taborda da Silveira: Venho 77 

por meio deste documento requerer a prorrogação do prazo de exame de qualificação, 78 

conforme descrito abaixo, pelos motivos expostos abaixo e com a concordância expressa de 79 

meu orientador: A pesquisa foi prejudicada de forma considerável dada as circunstâncias em 80 

que ela deveria ter sido desenvolvida. A pandemia paralisou as atividades na universidade e 81 

impediu o acesso aos laboratórios, onde eu teria a disponibilidade dos computadores, visto 82 

que o uso do notebook pessoal, bastante limitado em capacidade e funções, tem sido um 83 

grande obstáculo. Exerço atividade profissional que demanda tempo e também não recebo 84 

bolsa de pesquisa. Além disso, problemas emocionais e psicológicos surgiram no decorrer 85 

do programa – também consequência da pandemia – e, em agosto de 2021, a pesquisa foi 86 

interrompida pela mudança súbita de orientação. Ocorreu, então, em concordância com o 87 

atual orientador, a proposta de um novo projeto, mais adequado, considerando 88 

tempo/recursos que eu possuo. Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno 89 

e Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 9) Quarta solicitação de 90 

prorrogação de prazo para a aluna de mestrado Ana Sanches de Ângelo, orientador 91 
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Irani dos Santos: requisito ao colegiado deste programa a extensão de 3 meses para o prazo 92 

de defesa de minha dissertação, estimando uma nova defesa para Março/2022. Justifico o 93 

pedido pela reestruturação do trabalho que foi necessária em virtude das limitações 94 

impostas pela pandemia do COVID-19, que implicaram em atraso da aplicação de métodos e 95 

obtenção de resultados; e pelo exercício profissional como geógrafa no município de Rio 96 

Branco do Sul – PR, onde trabalho com estudos de temas correlatos ao objeto deste mestrado 97 

Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi 98 

DEFERIDO por unanimidade pelo prazo de três meses (com término em março de 2022). 99 

10) Quarta solicitação de prorrogação de prazo para o aluno de doutorado Jorge Mario 100 

Carmona Vanegas, orientador Danilo Volochko: vem respeitosamente solicitar 101 

prorrogação de dois (2) meses a mais excepcionais devido ao atraso na revisão do texto final 102 

por parte do meu orientador. Além de problemas pessoais graves. Assim, o texto final da tese, 103 

que ainda está sendo revisada e que deverá ser entregue nos próximos dias para as correções 104 

finais, deverá estar pronta em sua versão final neste mesmo mês de dezembro. Deste modo, 105 

esperamos para o mês de janeiro poder definir a data de defesa da tese de doutorado. Após 106 

análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi 107 

DEFERIDO por unanimidade pelo prazo de dois meses (com término em fevereiro de 108 

2022). 11) Quarta solicitação de prorrogação de prazo para a aluna de mestrado 109 

Joanna Amarante Silva Cavalcanti, orientador Jorge Ramón Montenegro Gómez: Venho 110 

por meio deste solicitar ao colegiado uma prorrogação de mais dois meses no prazo para 111 

defesa de mestrado. O pedido se justifica por algumas razões, sendo elas questão de saúde 112 

mental e saúde física. No entanto, apesar disso, fiz avanços consideráveis para o 113 

encaminhamento final da pesquisa que encontraram no fim de ano também uma barreira 114 

devido às demandas do meu orientador, Jorge Montenegro, que impossibilitam as correções 115 

finais para o envio à banca nesse momento. Após análise dos requisitos definidos em 116 

Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade pelo prazo 117 

de dois meses (com término em março de 2022). 12) Quarta solicitação de prorrogação 118 

de prazo para a aluna de doutorado Karen Estefania Moura Bueno, orientador Irani 119 

dos Santos: venho por meio deste e-mail solicitar um novo prazo para que haja conclusão 120 

da pesquisa. No entanto, ao longo da pandemia da COVID 19, houve o cancelamento e/ou o 121 
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adiamento de atividades presenciais necessárias ao desenvolvimento do curso, as quais não 122 

puderam ser realizadas distância ou outros meios, como o uso do espaço físico do laboratório 123 

na universidade e trabalhos de campo para coleta de dados. Por conta da pandemia, o 124 

desenvolvimento da tese em ambiente domiciliar ocasionou uma alteração drástica na rotina 125 

de trabalho, deixando o ambiente desfavorável para redação da tese, principalmente pelo 126 

fato de minha filha ter ficado sem frequentar a escola durante grande parte da pandemia. 127 

Três meses Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 128 

32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade pelo prazo de dois meses (com término em 129 

março de 2022). 13) Quarta solicitação de prorrogação de prazo para a aluna de 130 

doutorado Taísa Comerlato, orientador Claudinei Taborda da Silveira: solicitamos a 131 

esse Colegiado a prorrogação de prazo para a minha defesa da tese de doutorado para o mês 132 

de março de 2022. Esta nova solicitação de prorrogação justifica-se pela necessidade de mais 133 

tempo para a revisão final da pesquisa. É de conhecimento de todos de que o dos últimos 20 134 

meses, em função da Pandemia do Covid19, trouxe diversos percalços, em especial para 135 

pesquisas que demandam de atividades de campo e de análises de laboratório. O trabalho 136 

está em fase de conclusão dependendo das correções por parte dos orientadores, que nesta 137 

fase de fim de ano, encontram-se com muitas demandas de em suas atividades acadêmicas. 138 

Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi 139 

DEFERIDO por unanimidade pelo prazo de três meses (com término em março de 2022). 140 

14) Quarta solicitação de prorrogação de prazo para o aluno de doutorado Ralph de 141 

Medeiros Albuquerque, orientador Jorge Ramón Montenegro Gómez:  pesquisa, bem 142 

como as dificuldades de avançar na Tese nesse momento: pandemia; retorno ao trabalho; 143 

designação para assumir a chefia do IBAMA em Paranaguá. Ante esses fatos, reiteramos a 144 

necessidade de mais uma de prorrogação de prazo para a Defesa da Tese. Ainda que em fase 145 

final, o trabalho ainda carece passar pelos ajustes e considerações do Orientador que, 146 

atualmente conta com vários outros orientandos em fase de banca em suas respectivas 147 

pesquisas. Nesse sentido, nosso requerimento, para além desse discente, leva em conta as 148 

condições laborais e de tempo do docente / Orientador, de forma que, assim como ao longo 149 

de toda a trajetória desse pesquisador, possa seguir fazendo contribuições importantes e 150 

colaborando com a qualidade do trabalho. Após análise dos requisitos definidos em 151 
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Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade pelo prazo 152 

de três meses (com término em março de 2022). 15) Banca de qualificação de mestrado 153 

da aluna Talitha Pires Borges Leite: Título: “Serviços Ecossistêmicos e Atividades 154 

Portuárias: Um Estudo de Caso no Litoral do Paraná”. Data e horário 18/02/2022 às 14:00 155 

horas, por meio de videoconferência. Orientador Eduardo Vedor de Paula. Titulares: Prof. Dr. 156 

Roberto Verdum (UFRGS) e Prof. Dr. Leandro Ângelo Pereira (UFPR). Suplente: Prof. Dr. Elias 157 

Fernando Berra (PPGGEO-UFPR). Após análise dos requisitos definidos em Regimento 158 

Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 16) Aproveitamento 159 

de disciplina para o aluno de doutorado Inocêncio de Oliveira Borges Neto: cursada no 160 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRN em 2019, Tópico Especial 161 

III -Técnicas e Aplicações em Estudos Paleoambientais (03 créditos); cursada no Programa 162 

de Pós-Graduação em Geografia da UEPB em 2019, Gênese de Solos (03 créditos), 163 

Metodologia para Classificação de Imagens por Sensoriamento Remoto (03 créditos), 164 

Tópicos Especiais em Geomorfologia (03 créditos); cursada no Programa de Pós-Graduação 165 

em Geografia da UFRJ em 2021, Processos erosivos (03 créditos). Após análise dos requisitos 166 

definidos em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por 167 

unanimidade. 17) Aproveitamento de disciplina para o aluno de doutorado Gean de 168 

Sales Ferreira: cursada no mestrado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 169 

UNICENTRO em 2019, Dinâmica Populacional e Movimentos Migratórios (04 créditos), 170 

Teorias da Geografia (04 créditos), Representações Sociais do Rural e Suas Abordagens (04 171 

créditos), Métodos de Pesquisa em Geografia (04 créditos). Após análise dos requisitos 172 

definidos em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por 173 

unanimidade. 18) Aproveitamento de disciplina para a aluna de doutorado Camila 174 

Campos de Lara Jakimiu: cursada no Programa de Pós-Graduação em Sociologia desta 175 

Universidade em 2021, Desenvolvimento e Globalização (04 créditos). Após análise dos 176 

requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por 177 

unanimidade. Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 178 

32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 19) Aproveitamento de disciplina para 179 

a aluna de mestrado Ana Claudia Malgaresi Adamanti: cursada no Programa de Pós-180 

Graduação em Planejamento Urbano desta Universidade em 2021, Seminário de Pesquisa 181 
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(03 créditos). Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 182 

32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 20) Aproveitamento de disciplina para 183 

o aluno de mestrado Igor de Barros Ferreira Dias: cursada no Programa de Pós-184 

Graduação em Sociologia desta Universidade em 2019, TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA 185 

II – Sistemas agroalimentares e soberania alimentar. Após análise dos requisitos definidos 186 

em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi DEFERIDO por unanimidade. 21) 187 

Deliberação do Comitê Gestor de Bolsas e recursos do PROEX: foram indicados os 188 

professores Leonardo José Cordeiro Santos, Sylvio Fausto Gil Filho, Claudinei Taborda da 189 

Silveira e Marcos Alberto Torres e o representante discente Emerson Luís Pawoski da Silva. 190 

Após análise dos requisitos definidos em Regimento Interno e Resolução 32/2017-CEPE, foi 191 

DEFERIDO por unanimidade. Nada a mais havendo a tratar, o presidente finalizou a Reunião 192 

e para constar, eu, Alexandra Aparecida Gama, Secretária do Programa de Pós-Graduação em 193 

Geografia, lavrei a presente Ata. 194 

 195 

 196 

        Prof. Dr. Leonardo José Cordeiro Santos                                              Alexandra Ap. Gama 197 

                       Matríc. UFPR 167860                                                                          Matríc. UFPR 202983 198 

                                   Presidente                                                                                            Secretária 199 

 200 
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