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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

ATA Nº 02/2021 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGEO

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às dezessete horas,
reuniram-se através da Plataforma Google Meet, os professores: Edson Belo Clemente
de Souza (Coordenador), Márcio José Ornat, Gilson Burigo Guimarães e a
representante discente Ingrid Cristina Ligoski de Avila (Mestrado). Os Professores Maria
Lígia Cassol Pinto, Celbo Antônio Ramos da Fonseca Rosas (Vice-Coordenador), Almir
Nabosny e o representante discente Vagner André Morais Pinto (Doutorado)
justificaram sua ausência. O Coordenador saudou os presentes e abriu a reunião,
passando a pauta: 1º item:  suspensão da suficiência Tendo em vista a pandemia
da Covid-19, o lockdown decretado em Ponta Grossa no dia de 26/02/21 e a
manifestação dos candidatos ao ingresso, no que diz respeito a segurança da saúde, o
Colegiado deliberou pela suspensão da suficiência. Esta medida evitará que os
candidatos não precisarão fazer a prova presencial de suficiência. No entanto, esta
suspensão deverá ocorrer enquanto durar a pandemia da Covid-19.Em cumprimento
às exigências da Capes, o colegiado também decidiu que os candidatos aprovados
neste processo de seleção, deverão entregar a suficiência em língua estrangeira no
prazo de 12 (doze) meses, a partir do edital de homologação do Resultado Final.  O
certificado ou declaração em língua estrangeira deverá ser emitido pelas mesmas
instituições previstas no item 3.7 e 3.8 do Edital Nº27/2020 e Edital Nº28/2020,
respectivamente. Não havendo mais a tratar, eu, Michele Fátima Machado, Secretária
do Programa de Pós-Graduação em Geografia, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada será assinada pelos presentes.

 

Edson Belo Clemente de Souza__________________________________________

Gilson Burigo Guimarães________________________________________________

Ingrid Cristina Ligorski de Avila__________________________________________

Marcio José Ornat_______________________________________________________
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ATA Nº 03/2021 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGEO

 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte um, às dezessete horas, reuniram-se
através da Plataforma Google Meet, os professores: Edson Belo Clemente de Souza
(Coordenador), Celbo Antônio Ramos da Fonseca Rosas (Vice-Coordenador), Almir
Nabosny, Márcio José Ornat, Gilson Burigo Guimarães, Maria Lígia Cassol Pinto e dos
representantes discentes Vagner André Morais Pinto (Doutorado) e da discente Ingrid
Cristina Ligoski Ávila(Mestrado). O Coordenador saudou os presentes e abriu a reunião
sugerindo a mudança na ordem da pauta 1º Item – Processo Nº 20.000008251-1
(Interessado: André de Morais) pedido de bolsa do Programa de Doutorado
Sanduíche no Exterior (PDSE). Orientador: Prof. Dr. Márcio José Ornat ”. O
prof. Edson informou que esse processo pertence ao EDITAL 26/2020 PROCESSO DE
SELEÇÃO DE CANDIDATOS À BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOUTORADO
SANDUÍCHE NO EXTERIOR - PDSE/CAPES, o referido processo não passou por
nenhum relator, pois o orientador Marcio Ornat e o coordenador fizeram uma revisão
que verificou-se que ele atendia todas as exigências do edital, além disso passará pelo
crivo da CPG. Na sequência o prof, Edson passou a palavra para o professor Marcio
Ornat que falou sobre a relação que possui com a Universidade Autónoma de
Barcelona mais especificamente com o Grupo “Gênero e Geografia”. Prof. Edson
informou que o período da bolsa será de setembro de 2021 a janeiro de 2022 , e que
toda a documentação foi anexada solicitando assim aprovação do colegiado. Aprovado.
Informes I : Assinatura das Atas- Prof. Edson passou a palavra para a secretária
Michele que solicitou aos membros do colegiado que assinassem as Atas no SEI.
Informe - Processo inscrição e seleção do mestrado e doutorado – Editais
nº27 e 28/2020 PPGEO - Prof. Edson informou que está fazendo a distribuição dos
projetos e que esta já tendo retorno dos professores que foram indicados como
primeira opção e na sequencia está repassando para os professores da segunda
indicação. No Edital de Mestrado houve 36 inscrições, 7 sem documentação,
homologadas 29 sendo 14 da linha 1 e 15 da linha 2. No Edital de Doutorado houve 20
inscritos, 19 homologados sendo 5 linha 1 e 14 da linha 2. Prof. Edson demonstrou
preocupação com relação as bolsas e os membros do colegiado compactuam com a
mesma preocupação, cada um fez uma sugestão sobre a situação que posteriormente
poderão ser analisada conforme as coisas forem acontecendo. Prof. Marcio sugeriu
que devido essa preocupação de falta de bolsas os candidatos fossem informados nas
entrevistas sobre essa situação. Palavra Livre: Prof. Ligia gostaria de ver um quadro
que informasse o orientador e coorientador dos orientados para que haja mais
interação entre os professores do programa. Prof. Edson finalizou informando que
existe a possibilidade do prof. Luiz Fernando ficar sem orientador, pois ele ficou como
segunda opção, mas que está buscando atender a todos os professores que
ofertaram vagas. Não havendo mais a tratar, eu, Michele Fátima Machado, Secretária
do Programa de Pós-Graduação em Geografia, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada será assinada pelos presentes.

Ata DOUT-GEOG 0508568         SEI 21.000010106-0 / pg. 2



 

Almir Nabosny __________________________________________________

Edson Belo Clemente de Souza__________________________________________

Celbo Antônio Ramos da Fonseca Rosas_________________________________

Gilson Burigo Guimarães________________________________________________

Maria Lígia Cassol Pinto_________________________________________________

Marcio José Ornat_______________________________________________________

Ingrid Cristina Ligoski Ávila______________________________________________

Vagner André Morais Pinto____________________________________________
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