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EDITAL Nº 25/2017 

 

INSCRIÇÕES - MINI-CURSO: PALEONTOLOGIA ESTRATIGRÁFICA E 

TAFONOMIA DO DEVONIANO DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Estão abertas inscrições para o Mini-curso: Paleontologia Estratigráfica e Tafonomia do 

Devoniano do Estado do Paraná, ministrado pelos Professores Doutores Elvio Pinto 

Bosetti e Jeanninny Carla Comniskey. Serão disponibilizadas 03 (três vagas) para a 

disciplina, de caráter optativo e que possui carga horária de 30 horas (02 créditos) e 

tem oferta referente ao 2º semestre de 2017. As aulas serão realizadas do dia 23 a 26 

de novembro próximo. 

 

Para alunos regulares (são considerados os aprovados nos processos seletivos), a 

matrícula será realizada via requerimento simples (anexo 01), dos dias 30/10 a 06/11, 

a ser entregue na secretaria do Programa (8:00-12:00h; 13:00-17:00h). A opção por 

cursar a disciplina deve ser feita em conjunto com o orientador. 

 

Para alunos especiais (são considerados alunos especiais aqueles que se matricularem 

em disciplinas isoladas. Ex: candidatos não aprovados nos processos seletivos, futuros 

candidatos dos processos de seleção, alunos de outros programas de pós-graduação 

Stricto Sensu da UEPG ou de outras instituições*), terão prioridade os alunos 

vinculados a outros programas de pós-graduação Stricto Sensu. 

  

Atenção: A inscrição para Alunos Especiais é permitida apenas nas Disciplinas 

Optativas. Nesta modalidade é possível se fazer no máximo 03 (três) disciplinas, 

sendo apenas uma disciplina e uma atividade por semestre.  

*Em caráter excepcional e facultativo, o aluno de graduação que esteja cursando o último ano de seu 

curso de graduação poderá inscrever-se como aluno especial em disciplinas isoladas ofertadas para o 

nível de mestrado. 
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Data de inscrição: 07/11 a 17/11, das (8:00-12:00h; 13:30-16:30h).  

Local: BLOCO CIPP – Campus Uvaranas.  

Sala: LP 111 - Secretaria/PPGG.  

Fone: (42) 3220-3155, Informações: ppgg@uepg.br  

*Inscrições pelo correio (sedex) somente serão aceitas com data máxima da postagem 

de 10/11/2017, endereçadas para:  

 

Universidade Estadual de Ponta Grossa  

SECRETARIA –PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – BLOCO CIPP – Sala LP 111  

A/C: André – Inscrição Aluno Especial para PPGG 

Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 – Campus Uvaranas  

CEP: 84.030-900 - Ponta Grossa – PR  

 

A seleção das vagas será feita pelos professores responsáveis pela disciplina com base 

nos seguintes documentos entregues pelo candidato:  

a) Requerimento próprio, disponível no site do PPGG  

(http://sites.uepg.br/ppgg/formularios_e_modelos);  

b) Para o nível de mestrado: Comprovação de conclusão de Graduação (fotocópia do 

Diploma ou Certidão de Conclusão ou outro documento equivalente); Para o nível de 

doutorado: Comprovação de conclusão de Mestrado (fotocópia do Diploma ou 

declaração de defesa realizada ou documento equivalente);  

c) Currículo Lattes atualizado;  

d) Justificativa escrita (máximo uma lauda) da importância da disciplina pleiteada para 

sua vida acadêmica e/ou profissional.  

 

Os resultados das inscrições deferidas serão divulgados através de edital no site do 

PPGG até dia 21/11/2017.  
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Aos candidatos que tiverem suas matrículas deferidas será cobrada uma taxa de R$ 

10,00 por crédito (01 crédito = 15 horas) a ser recolhida na Secretaria do PPGG no 

primeiro dia de aula da disciplina. Demais informações referentes ao pagamento serão 

divulgadas no edital de deferimento. 

 

EMENTA 

 

Conceitos de tempo geológico e evolução. Conceitos gerais de Paleontologia e Geologia 

Sedimentar. Paleo-Rota nos municípios de Castro e Tibagi, Paraná, Brasil. Conceitos de 

Tafonomia: processos e ambientes de fossilização.  Conceitos básicos de estratigrafia de 

sequências. Utilização da Estratigrafia e Tafonomia como ferramenta de trabalho para 

interpretação paleoecológica e paleogeográfica– Ênfase nos afloramentos fossilíferos das 

Formações Ponta Grossa e São Domingos. Técnicas de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ponta Grossa, 27 de Outubro de 2017 

 

Nicolas Floriani 

Coordenador - Programa Pós Graduação Geografia 
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Anexo 01 

 

Ilmo.  

Prof. Dr. Nicolas Floriani  

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia  

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________ pelo presente e, em 

conformidade com o Edital n° 25/2017, venho por meio deste, requerer a minha inscrição para o 

“Mini-curso: Paleontologia Estratigráfica e Tafonomia do Devoniano do Estado do Paraná’’, junto ao 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Geografia. 

 

(   ) Mestrado em Gestão do Território.  

(   ) Doutorado em Geografia.  

 

NESTES TERMOS 

PEDE DEFERIMENTO 

 

 

 

 

Ponta Grossa, _____ de _______________ de 2017. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 


