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Ao sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte um, às quatorze horas, reuniram-se
através da Plataforma Google Meet, os professores: Edson Belo Clemente de Souza
(Coordenador), Celbo Antônio da Fonseca Rosas (Vice-Coordenador), Márcio José
Ornat, Gilson Burigo Guimarães, Almir Nabozny e os representantes discentes Ingrid
Cristina Ligoski de Avila (Mestrado) e Vagner André Morais Pinto (Doutorado ) A prof.
Maria Lígia Cassol Pinto justificou sua ausência. O Coordenador saudou os presentes e
abriu a reunião, passando a pauta: INFORMES: I -Projeto POSACAD - nova
ferramenta de gestão acadêmica - O Prof. Edson informou que essa ferramenta
foi apresentada pelo NTI na reunião da CPG, em 05/04, e trará mais autonomia aos
programas, integrando várias ferramentas, inclusive o SEI. Antes da implantação será
lançado em junho um plano piloto. II - Cotas de Demanda Social da CAPES. O Prof.
Edson informou que no novo modelo de distribuição de bolsas pela CAPES, em vigência
desde março de 2021, três novos fatores influenciam a distribuição das bolsas: IDH
Município, Nota do Curso e a Titulação Média do Curso (TMC). Atualmente o programa
possui 14 (quatorze) bolsas de Doutorado, sendo 4 (quatro) disponíveis do atual
modelo, e 14 (quatorze) de Mestrado, sendo 13 (treze) de Demanda Social e uma de
empréstimo que o programa irá perder. As 4 (quatro) bolsas serão distribuídas de
acordo com a fila de espera do Edital N.14/2020 – Resultado de Seleção de Bolsas, que
atenderá os seguintes discentes do doutorado, em ordem de classificação: Bruna Iara
L. Chagas, Carlos A. Rogoski, Lucas R. Adami e Wilson Silva Junior. Item I – Aprovação
da Comissão de Bolsa composta pelos seguintes professores: Edson Belo Clemente de
Souza, Jasmine Cardozo, Elvio Bosetti e o representante discente Vagner André Morais
Pinto (Doutorado). Item II - Aproveitamento de carga horária em dias de
feriado. O Prof. Edson trouxe ao colegiado a solicitação do Prof. Gilson Burigo
Guimarães sobre o aproveitamento de carga horária em dias de feriado. Houve um
entendimento do colegiado que o professor tem autonomia para decidir isso com a
turma. Item III - Processo 21.000011177-5 (Interessado André de Morais).
Orientador Prof. Marcio José Ornat. Banca de Qualificação de Qualificação Doutorado.
Título: “A instituição de trajetórias geográficas de homens condenados por Tráfico de
Drogas, tutelados pela Penitenciária Estadual de Ponta Grossa – Pr”. Data da
Qualificação: 30/04/2021, às 14hs, Sala Google Meet. Membros da Banca: Prof. Marcio
José Ornat (Presidente), Prof. Dr. Alides Baptista Chimin Junior (Unicentro), Prof.Dr.
Heder Leandro Rocha (Unicen/Argentina), Profa. Dra. Joseli Maria Silva (Suplente).
Aprovado. Item III -Nova Seleção de Mestrado e Doutorado referente às
vagas remanescentes. O Prof. Edson apresentou aos membros do colegiado uma
proposta de edital de vagas remanescentes para a Comissão de Seleção, considerando
a necessidade de criar uma nova Comissão de Seleção, pois as professoras Silvia Méri
Carvalho e Joseli Maria Silva não aceitaram em continuar. Após ponderações sobre a
continuidade do processo em preencher as vagas remanescentes, o colegiado decidiu
por não realizar o edital e encerrar o processo de seleção 2021. Não Aprovado.
Palavra Livre: A discente Ingrid estava com uma dúvida sobre a entrega dos relatórios
dos discentes bolsistas. O prof Marcio José Ornat explicou que embora haja a
prorrogação do calendário a entrega dos relatórios continuam sendo entregues no
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começo do 1ª semestre e começo do 2ª semestre. Não havendo mais nada 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.

 

Documento assinado eletronicamente por Edson Belo Clemente de
Souza, Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Geografia -
Doutorado, em 04/05/2021, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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