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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 1 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 2 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 3 

ATA N.º 09/2015– REUNIÃO DO COLEGIADO DO PPGG 4 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e quinze, quatorze horas, reuniram-se na Sala LP 5 

113 (CIPP), no Campus de Uvaranas os professores: Maria Ligia Cassol Pinto (Coordenadora), 6 

Almir Nabozny (Vice-Coordenador), Leonel Brizolla Monastirsky, Marcio Jose Ornat, Silvia Méri 7 

Carvalho e os representantes discentes Alnary Nunes Rocha Filho e Carlos Fabrício Havrechaki. 8 

A Profª. Drª. Jasmine Cardozo Moreira justificou sua ausência por estar em Foz do Iguaçu, 9 

realizando avaliação de Renovação de Reconhecimento do Curso de Hotelaria, na UNIOESTE, 10 

conforme designação da SET. A atual Coordenadora saudou os presentes e abriu a reunião. 11 

Passou-se então ao 1º Item: Aprovação da Ata de nº 08/2015 para constar na página do 12 

PPGG. Aprovado, após correções dos Itens 4, 14 e informes. 2º Item: Alteração com a 13 

inclusão de ponto de pauta: Período de realização das qualificações de Mestrado e 14 

Doutorado. Por decisão do colegiado, com base na justificativa da falta de orçamento do 15 

PROAP CAPES ainda sem previsão, decidiu-se pela alteração do prazo de entrega do relatório 16 

de qualificação, sendo que ficou definido como prazo final até 30 de Setembro para o 17 

Mestrado e 30 de Outubro para o Doutorado. 3º Item: Edital de Matrícula dos alunos 18 

regulares para o Segundo Semestre: será lançado do dia 03/08 a 17/08 e a de alunos especiais 19 

de 18/08 a 22/08, com resultado previsto para o período entre 25/08 até o dia 27/08. O início 20 

das aulas ocorrerá no dia 01/09 e o encerramento das aulas no dia 19/12.  Aprovado. Em 21 

função do novo calendário pós greve as disciplinas ocorrerão em um ou mais módulos, 22 

semanais ou concentradas e serão oferecidas durante todos os dias da semana (de segunda 23 

a sexta), e não mais apenas nas segundas e terças feiras, nos turnos manhã e tarde. Também 24 

será retomado o período da noite, a exemplo da disciplina de Desenvolvimento, Território e 25 

Região do Prof. Dr. Luiz Alexandre Gonçalves Cunha, que ocorrerá no turno noturno. 4º Item: 26 

Edital de Eleição de Membros do Colegiado. Considerando que a Profª. Drª.  Jasmine Cardozo 27 

Moreira sairá para estagio Pós-Doutoral a partir de Setembro deste ano, e os mandatos dos 28 

professores Leonel Brizolla Monastirsky e Silvia Méri Carvalho encerram-se em 18/11, a Profª. 29 

Drª. Silvia Méri Carvalho sugeriu a coordenação que em vez de dois editais separados, um em 30 

setembro e outro em novembro, fosse lançado edital único, antecipando a saída dos dois 31 

membros com mandatos até novembro. Este colegiado decidiu pelo lançamento do edital no 32 

dia 10/09 para três vagas, sendo duas para representantes da linha 1 e um representante da 33 

linha 2, a eleição ocorrerá entre 18/09 e 25/09. Aprovados. 5º Item: Edital de Eleição de 34 

Representantes Discente no Colegiado de Curso. Edital para eleição para representantes 35 

discentes, com vaga no colegiado do curso, considerando que os mandatos dos atuais 36 

discentes se encerrarão no dia 11/08. Respeitando o regimento do PPGG, o edital será lançado 37 

no dia 20/07 encerrando-se dia 27/07, o período de eleição e inscrição ocorrerá entre 03/08 e 38 

07/08, o resultado será lançado no dia 10/08. Aprovado. 6º Item: Solicitação de 39 

Aproveitamento de Créditos de alunos do Mestrado: a) Hebner Gonçalves. Considerando-se 40 

que, a orientadora Profª. Drª. Rosemeri Segecin Moro encontra-se fora do país e a qualificação 41 

do referido aluno esta prevista para 27/07, houve por bem a coordenação aprovar ad 42 

referendum a validação de um crédito como Atividade Programada, o que lhe permite 43 

completar o número de créditos exigidos nesta etapa. Aprovada. 7º Item: Solicitações de 44 

Aproveitamento de Créditos de alunos do Doutorado: a) Luiz Carlos Basso. Dos créditos 45 
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apresentados, num total de 10, foram aproveitados oito, como disciplinas optativas, 46 

correspondendo aos 50% permitidos pelo regimento, conforme art. 46 - §2. 8º Item: 47 

Cancelamento de disciplina Mestrado: a) Karla Thaís Barreto; b) Ana Cristina Costa Siqueira; c) 48 

Daniel Zadra Luz. Aprovados. 9º Item: Cancelamento de disciplina Doutorado: a) Marcia Alves 49 

Soares da Silva; b) Dulcina Aquino Hernandes de Oliveira Queiroz; c) Ana Maria de Souza. 50 

Aprovados. 10º Item: Trancamento de curso: a) Daniel Zadra Luz, motivo de saúde. Aprovado. 51 

11º Item: Solicitação para realização da banca: a) Cesar Augusto Kundlatsch. Aprovada. 12º 52 

Item: Manifestação ao SETRAN: Considerando o ocorrido na disciplina sob responsabilidade 53 

do Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza, ou seja, a falta de transporte para atividade de 54 

campo, agendada previamente, e a carência de comunicação prévia à coordenação, sobre tal 55 

situação, ficou decidido pelo encaminhamento de um ofício ao referido setor, pedindo para 56 

que situações semelhantes as que ocorreram não se repitam, e que em qualquer outra 57 

situação análoga, essa coordenação seja previamente avisada. Informes: (a) Transferência de 58 

data da defesa do André Ricardo Domingues, orientando do Prof. Dr. Leonel Brizolla 59 

Monastirsky: decidiu-se por uma nova marcação de data e que na impossibilidade da presença 60 

do membro externo, o parecer será lido após a apresentação. (b) Regime domiciliar de Karla 61 

Thaís: considerando que a discente está em fase de redação de qualificação a solicitação de 62 

regime domiciliar não se aplica; (c) C-LABMU: informa que está apresentando Projeto 63 

Institucional para o programa de bolsa técnico (edital PROPESP n° 34/2015). Cogitou-se a 64 

possibilidade do CETEP, como laboratório multiusuário, também apresentar outra proposta ao 65 

referido, o que depende de seu Coordenador atual. (d) sobre a Reunião de Área, chamada pela 66 

CAPES, agendada para os dias 03-04/08, em Brasília- a coordenação informa que solicitou 67 

mudança de rubrica do edital 710/2013 da Fundação Araucária para possibilitar a compra de 68 

passagens e diária. Salienta que houve uma solicitação para que o referido Seminário seja 69 

transferido para Presidente Prudente, durante a realização do ENANPEGE; (e) Houve a 70 

alteração do período de estância de João Luiz Stefaniak, de acordo com o processo BEX 71 

6535/15-1, para o período de julho de 2015 a dezembro de 2015; (f) Edital n° 35/2015 escolha 72 

do coordenador do CETEP, informa-se que a atual representante do PPGG no CETEP é a Profª. 73 

Drª. Cicilian Luiza Löwen Sahr, desde o dia 10/07 e que os candidatos deverão ser retirados 74 

dentre os representantes. Palavra livre: A Profª. Drª. Silvia Méri Carvalho comunicou a 75 

aprovação da bolsa sanduíche por nove meses, junto à Universidade de Coimbra-Pt, para a 76 

doutoranda Dulcina Aquino Hernandez de Oliveira Queiroz, a referida bolsa se encerrará em 77 

março de 2016. Nada mais havendo a tratar eu, Murilo Ávila, Secretário do Programa de Pós-78 

Graduação em Geografia, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos 79 

presentes. 80 

Maria Ligia Cassol Pinto                        ___________________________________ 81 

Almir Nabozny              ___________________________________ 82 

Silvia Méri Carvalho                                                         ___________________________________ 83 

Leonel Brizolla Monastirsky                                            ___________________________________ 84 

Marcio Jose Ornat                                                            ___________________________________ 85 

Alnary Nunes Rocha Filho                                               _________________________________ 86 

Carlos Fabrício Havrechaki                                             _________________________________ 87 


