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ATA

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

ATA Nº 02/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGEO

 

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se
através da Plataforma Google Meet, os professores: Marcio José Ornat (Coordenador), Almir Nabozny
(Vice-Coordenador), Edson Belo Clemente de Souza, Celbo Antônio Ramos da Fonseca Rosas, Gilson
Burigo Guimarães e Maria Lígia Cassol Pinto (SEI – Processo nº 20.000015449-3). O Coordenador saudou
os presentes e abriu a reunião, passando à pauta: 1º Item – Aprovação da Ata nº 01/2020. A Ata foi
aprovada e assinada. 2º Item – Processo nº 20.000014892-2 – Interessada: Bruna dos Santos – Solicita a
mudança de orientação (do Prof. Dr. Almir Nabozny para o Prof. Dr. Nicolas Floriani). O Colegiado
aprovou a mudança, portanto, o orientador da discente Bruna dos Santos será o Prof. Dr. Nicolas Floriani.
3º Item - Processo nº 19.000026511-1 – Interessada: Tamires Regina Aguiar de Oliveira Cesar - Relatório
semestral do estágio pós-doutoral (Parecerista: Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza). Após leitura do
Parecer elaborado pelo Prof. Edson Belo Clemente de Souza, o Colegiado do PPGEO foi favorável ao
mesmo, aprovando-o. 4º Item – Processo nº 20.000013960-5 – Interessada: Ana Cristina Costa Siqueira –
Solicita autorização para cursar como aluna especial a disciplina de 'Tópicos Especiais em Memória,
Narrativa e História Oral' do Programa de Pós-Graduação em História. Aprovado. 5º item - Processo nº
20.000013183-3 – Interessada: Bruna Iara Lorian Chagas – Solicitação de aproveitamento de créditos das
disciplinas 'Epistemologia da Geografia' e 'Metodologia de Pesquisa em Geografia', cursadas durante o
Mestrado em Gestão de Território no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEPG. Foram
aprovados no total 8 (oito) créditos, sendo 4 (quatro) créditos para a disciplina 'Epistemologia da
Geografia' e 4 (quatro) créditos para a disciplina 'Metodologia de Pesquisa em Geografia'. 6º item -
Processo nº 20.000010937-4 – Interessada: Ana Cristina Costa Siqueira – Solicitação de aproveitamento
de créditos das disciplinas 'Epistemologia da Geografia', 'Metodologia de Pesquisa em Geografia',
'Espaço Geográfico, Memória Social e Patrimônio Cultural' e 'Desenvolvimento, Território e Região',
cursadas durante o Mestrado em Gestão de Território no Programa de Pós-Graduação em Geografia da
UEPG. Foram aprovados no total 16 (dezesseis) créditos, sendo 4 (quatro) créditos para a disciplina
'Epistemologia da Geografia', 4 (quatro) créditos para a disciplina 'Metodologia de Pesquisa em Geografia',
4 (quatro) créditos para a disciplina 'Espaço Geográfico, Memória Social e Patrimônio Cultural' e 4
(quatro) créditos para a disciplina 'Desenvolvimento, Território e Região'. 7º Item – Processo nº
20.000011438-6 – Interessado: Carlos Alexandre Rogoski - Solicitação de aproveitamento de créditos das
disciplinas 'Epistemologia da Geografia' e 'Metodologia de Pesquisa em Geografia', cursadas durante o
Mestrado em Gestão de Território no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEPG. Foram
aprovados no total 8 (oito) créditos, sendo 4 (quatro) créditos para a disciplina 'Epistemologia da
Geografia' e 4 (quatro) créditos para a disciplina 'Metodologia de Pesquisa em Geografia'. 8º Item –
Processo nº 20.000010885-8 – Interessado: Gustavo Conceição Bahr – Solicitação de aproveitamento de
créditos das disciplinas 'Epistemologia da Geografia' e 'Metodologia de Pesquisa em Geografia', cursadas
durante o Mestrado em Gestão de Território no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEPG. o
Colegiado do PPGEO-UEPG, solicitou que seja indicado pelo Prof. Dr. Nicolas Floriani, via despacho, o
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total de créditos a serem aproveitados por disciplina ao discente do curso de Doutorado em Geografia,
Gustavo Conceição Bahr, seu orientando de doutorado, e que o processo retorne para aprovação na
próxima reunião do Colegiado. 9º item - Critérios de concessão de recursos para alunos (Mestrado e
Doutorado) do PPGEO. O Colegiado do PPGEO decidiu solicitar aos discentes do PPGEO que realizem
uma reunião para debater sobre quais são os critérios que o grupo entende que devem ser a instrução para
a concessão de recursos aos discentes, e que após essa discussão e a indicação dos representantes discentes,
o tema retorne para deliberação do Colegiado do PPGEO. 10º Item – Recebimento de ofício de solicitação
de Banca com preenchimento completo dos dados dos membros da Banca (Relatório Sucupira). O
Colegiado decidiu que a Coordenação não receberá ofícios de solicitação de Banca que não estiverem com
o preenchimento de todos os dados dos docentes participantes. 11º Item - Instrução Normativa nº 1/2020 –
Estabelece diretrizes para a elaboração anual do Relatório Sucupira – CAPES. O Colegiado aprovou a
Instrução Normativa, na qual decide que além do Coordenador, que ficará responsável pelo preenchimento
das informações quantitativas do Relatório Sucupira, outros dois docentes, um de cada Linha de Pesquisa e
um discente de Doutorado, ficarão responsáveis pela elaboração do relatório qualitativo Sucupira - CAPES,
assim compondo a Comissão de Elaboração do Relatório Sucupira – CAPES, e que o Qualitativo Sucupira –
CAPES após elaborado, deverá ser aprovado em reunião estendida do Colegiado do PPGEO. 12º item –
Política de acompanhamento de egressos e levantamento de informações do PPGEO-UEPG
(INCLUSÃO). O Colegiado decidiu que a próxima Gestão da Coordenação do PPGEO deverá fazer uma
pesquisa de preço e um estudo para buscar um meio de criar um Banco de Dados para realizar
levantamento das informações dos discentes e egressos do PPGEO. Tal fato se deve à extrema dificuldade de
retorno da maioria, tanto dos discentes quanto dos egressos. Foi decidido também que os discentes no
momento em que entregarem a versão final de seus trabalhos, deverão entregar também uma cópia do
Currículo Lattes atualizado ou o comprovante de atualização, com data posterior a da data da defesa. 13º
item – Processo nº 20.000013513-8 – Anuência para o Prof. Dr. Luiz Alexandre Gonçalves Cunha para
integrar o quadro docente, como professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Social
(PPGTS) da UTFPR, Campus Ponta Grossa (carta de anuência PPGEO) (INCLUSÃO). O Colegiado
decidiu pela solicitação da manifestação do Prof. Dr. Luiz Alexandre Gonçalves Cunha sobre o convite para
integrar o quadro docente, como professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Social (PPGTS)
da UTFPR, Campus Ponta Grossa. Também foi solicitado a indicação do enquadramento desta participação
para integrar tal corpo docente, baseado na Portaria nº 81, de 3 de junho de 2016 (I - docente permanente,
constituindo o núcleo principal de docentes do programa; II - docente pesquisador visitantes ou III - docente
colaborador). Caso o Prof. Dr. Luiz Alexandre Gonçalves Cunha manifeste o enquadramento na função de
docente visitante ou docente colaborador, a Coordenação do PPGEO já emitirá a carta de anuência para o
Prof. Dr. Luiz Alexandre Gonçalves Cunha para integrar o quadro docente, como professor do Programa de
Pós-Graduação em Tecnologia Social (PPGTS) da UTFPR, Campus Ponta Grossa. 14º item – Processo nº
20.000013504-9 - Solicita aos PPGs que manifestem ciência da RESOLUÇÃO CEPE – Nº 2020.7 que
aprova alterações no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, da UEPG.
(INCLUSÃO). O Prof. Marcio Jose Ornat, para dar ciência ao Colegiado, informou sobre as alterações
realizadas. Tal Resolução será publicada no site e repassada aos docentes do PPGEO. Informes: I -
Processo nº 20.000013922-2 – Alteração de concessão de bolsista de Doutorado, Bolsa de Doutorado de
Pós-Graduação UEPG (Resolução CA nº 337 de 24 de agosto de 2009), no Programa de Pós-Graduação
em Geografia. O Prof. Marcio Jose Ornat informou sobre a concessão da Bolsa de Doutorado de Pós-
Graduação UEPG para a discente Bruna Iara Lorian Chagas, informando também que já fora encaminhada
toda a documentação para a PROPESP e o Departamento Financeiro da UEPG; II - Processo nº
20.000010562-0 - Liberação dos valores do PROAP/UEPG, que constam da Resolução CA n.º 2020.25 de
40% para o 1º semestre/2020, com liberação prevista do valor restante para o 2º semestre. Os recursos
para o primeiro semestre já estão disponíveis. Valor PROAP-UEPG 2019: R$ 25.774,97. O Prof. Marcio
Jose Ornat informou que foi disponibilizado 40% do valor do PROAP-UEPG 2020. Informou também, que
apesar da liberação, a PROAD emitiu Portaria suspendendo toda e qualquer solicitação de compra; III -
Envio Relatório Sucupira - Conforme Portaria CAPES n°49/2020
(http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-49-de-20-de-marco-de-2020-253340035). O Prof. Marcio Jose
Ornat informou que, apesar do envio do Coleta Sucupira ter sido adiado para 05/06/2020 e da homologação
pelas Pró-Reitorias para 12/06/2020, já submeteu o Relatório Sucupira na Plataforma Sucupira, cabendo
agora homologação da PROPESP-UEPG; IV - Eleição Representante Discente 2020/2021. O Prof. Marcio
Jose Ornat informou que abrirá um Edital para eleição dos Representantes Discentes, com inscrições até o
dia 15/05/2020, devendo ser realizada através de e-mail do PPGEO; V - Eleição de novos membros do
Colegiado do PPGEO-UEPG 2020/2022 (Mandatos - Prof. Dr. Gilson Burigo Guimarães e Profa. Dra.
Maria Lígia Cassol Pinto: 21/08/2019 a 20/08/2021; Prof. Dr. Celbo Antonio Ramos da Fonseca Rosas e
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Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza: 02/05/2018 a 01/05/2020). O Prof. Marcio Jose Ornat informou
que abrirá um Edital para eleição dos novos membros do Colegiado para a Linha 2, com inscrições até o
dia 15/05/2020, devendo ser realizada através de e-mail do PPGEO; VI - Reunião ANPEGE – 28/04/2020.
O Prof. Marcio Jose Ornat informou sobre os assuntos que ocorreram na Reunião da ANPEGE, realizada no
dia 28/04/2020; VII - Pagamento Anuidade ANPEGE (INCLUSÃO). O Prof. Marcio Jose Ornat informou
que a ANPEGE vai enviar uma carta aos Programas, informando a situação perante à anuidade e o prazo
de pagamento da anuidade do ano de 2020. Não havendo mais a tratar, eu, Raphael Philip de Queiroz
Rocha, Secretário do Programa de Pós-Graduação em Geografia, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada será assinada pelos presentes.

 

Marcio José Ornat

Almir Nabozny

Celbo Antônio Ramos da Fonseca Rosas

Gilson Burigo Guimarães

Edson Belo Clemente de Souza

Maria Lígia Cassol Pinto

Documento assinado eletronicamente por Celbo Antonio Ramos Fonseca Rosas, Professor(a), em
29/05/2020, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gilson Burigo Guimaraes, Professor(a), em 29/05/2020,
às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por marcio jose ornat, Professor(a), em 29/05/2020, às 09:52,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Edson Belo Clemente de Souza, Professor(a), em
30/05/2020, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Ligia Cassol Pinto, Professor(a), em 04/06/2020,
às 12:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Almir Nabozny, Professor(a), em 26/06/2020, às 15:24,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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