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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 03/2014– REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGG 4 

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-se na 5 

Sala 113 do CIPP, no Campus de Uvaranas, os professores: Rosemeri S. Moro (Coordenadora), 6 

Luiz Alexandre G. Cunha (Vice-coordenador), Leonel B. Monastirsky, Nicolas Floriani, Silvia M. 7 

Carvalho e a representante discente Silvana Kloster. O Prof. Marcio Ornat justificou sua 8 

ausência por estar em saída de campo anteriormente agendada e a discente Tamires de 9 

Oliveira Cesar por estar em consulta médica. A Coordenadora saudou os presentes e abriu a 10 

reunião. 1º. Item: Aprovação da Ata de nº 02/2014 e de seu extrato. 2º. Item: Re-análise das 11 

solicitações de prorrogação por 03 (três) meses das defesas. A Coordenadora relatou o que foi 12 

discutido na reunião da CPG referentes aos processos de prorrogação de prazo, durante a qual 13 

foi questionada sobre os seguintes itens: a) os alunos não passaram pela qualificação? b) Os 14 

relatórios semestrais dos bolsistas da CAPES não apontava possíveis dificuldades no 15 

desenvolvimento da dissertação?  c) por que os orientadores solicitaram a prorrogação na 16 

última semana do prazo para a entrega final dos exemplares para a defesa em 24 meses? d) 17 

qual é a média de tempo do PPGG para a conclusão das defesas? A Coordenadora expôs as 18 

respostas e justificativas dadas pelos orientadores. A CPG discutiu longamente e argumentou 19 

sobre os prejuízos pessoais e institucionais e decidiu encaminhar os processos novamente ao 20 

Colegiado para reanálise considerando os impactos do desligamento dos alunos para o PPGG, 21 

para a IES e para os alunos. Após diversas argumentações, aprovou-se por três meses as 22 

solicitações de prorrogação de defesa dos alunos: a) Renato Pereira – Orientadora Profª. Joseli 23 

Maria Silva – Processo nº 05278/2014; b) Adriana Senetra – Orientador Prof. Luiz Alexandre 24 

Gonçalves Cunha – Processo nº 05365/2014; c) William Ricardo de Castro – Orientador Prof. 25 

Leonel Brizolla Monastirsky – Processo nº 05268/2014. O Colegiado deixou claro que, neste 26 

caso, o prazo limite para as defesas é 30/06/2014; a solicitação de banca e entrega das 27 

dissertações na secretaria deve ocorrer até o dia 01/06/2014; 3º. Item: Aprovação de Banca 28 

de Defesa de Dissertação: Daniele Cristina Carneiro; 08/05/2014 às 14h, Auditório do CIPP; 29 

Titulo: “Valorização Ambiental das Árvores no Espaço Público Urbano de Ponta Grossa – PR a 30 

partir da Análise Emergética”; Orientadora Profª Drª Silvia Méri Carvalho; Membros: Drª. 31 

Daniela B. Batista (UFPR), Dr. Pedro H. Weirich Neto (UEPG), Drª. Rosemeri Moro (UEPG). 32 

Aprovado. Palavra livre: O Prof. Leonel sugeriu uma reunião de trabalho para elaborar 33 

diretrizes que norteiem o Colegiado na análise de concessão de prorrogação de prazos para as 34 

defesas, bem como da possibilidade de mudança de nível de mestrado para doutorado (Port. 35 

CAPES 76/2010), por reconhecimento de desempenho excepcional. Aprovado. Nada mais 36 

havendo a tratar eu, Ana Paula de Freitas Pacheco, Secretária do Programa de Pós Graduação 37 

em Geografia, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada será assinada pelos presentes.  38 


