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ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de 2022, às quinze horas e trinta minutos, realizou-se
através da plataforma eletrônica MS Teams, a Quadringentésima Trigésima Quarta (434ª)
Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas (PPGCG) da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), sob a Presidência do Coordenador Dr. Paulo Sérgio de
Oliveira Junior e com a participação do Chefe do Departamento de Geomática, Dr. Hideo Araki,
dos Senhores Professores: Dr. Caio dos Anjos Paiva, Dr.ª Claudia Pereira Krueger, Dr. Jorge
Antonio Centeno da Silva, Dr.ª Luciene Stamato Delazari, Dr. Luis Augusto Koenig Veiga, Dr.
Marcio Augusto Reolon Schmidt, Dr.ª Regiane Dalazoana, Dr. Rodrigo de Campos Macedo, Dr.ª
Silvana Philippi Camboim e Dr. Tiago Lima Rodrigues e dos representantes discentes: Elias Nasr
Naim Elias, Kaue de Moraes Vestena, Lais Thuany Cardoso Theodoro, Lívia Faria Sampaio e
Sérgio da Conceição Alves. O professor Dr. Edson Aparecido Mitishita justificou ausência.
Constatado o quórum, a reunião foi declarada aberta.

Foram solicitadas as ALTERAÇÕES DE PAUTA apresentadas a seguir:

Em DELIBERAÇÕES, inclusão dos itens:

6.2 Proposta de criação da disciplina “Aprendizado Profundo para Dados Espaciais”, pelo
professor Hideo Araki;

9. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa do discente de doutorado Jairo Jesus Pinto
Hidalgo;

10. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa da discente de mestrado Thaís Silva Ramos;

11. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa do discente de mestrado Fernando Alves
Barros Firmino;

12. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa do discente de mestrado Newton Coelho
Monteiro;

13. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa do discente de doutorado Christian Gonzalo
Pilapanta Amagua;

14. Solicitação de alteração na Coorientação do discente de doutorado Christian Gonzalo
Pilapanta Amagua.

Colocadas em votação, as alterações de pauta foram aprovadas por unanimidade.



APROVAÇÃO DE ATAS:

Aprovação das Atas da 432ª e 433ª (consulta via formulário eletrônico) Reuniões: o presidente
propôs a aprovação das Atas. Colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade.

HOMOLOGAÇÕES:

1. Parecer da Comissão de Bolsas da solicitação de acúmulo de bolsa do discente Marciano da
Costa Lima: a professora Dr.ª Silvana Philippi Camboim apresentou o parecer da Comissão
informando que era favorável à solicitação de acúmulo de bolsa. Colocado em votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade.

DELIBERAÇÕES:

1. Solicitação de inclusão do prof. Laurent Polidori (UFPA/CNAM) na orientação do doutorando
Sérgio da Conceição Alves: o Presidente fez a leitura da solicitação. Colocada em votação, a
solicitação foi aprovada por unanimidade.

2. Solicitação de inclusão do prof. Paulo Sergio de Oliveira Jr na orientação do mestrando Renan
Rodrigues Toledo Costa: o Presidente fez a leitura da solicitação. Colocada em votação, a
solicitação foi aprovada por unanimidade.

3. Solicitação de inclusão da Dr.ª Cláudia Maria de Almeida (INPE) na orientação da mestranda
Thais Elaine Pereira de Sousa: o Presidente fez a leitura da solicitação. Colocada em votação, a
solicitação foi aprovada por unanimidade.

4. Solicitação de inclusão do Prof. Dr. Juan Francisco Reinoso Gordo (Universidade de Granada,
Espanha) na orientação do doutorando Allan Gomes: o Presidente fez a leitura da solicitação.
Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade.

5. Solicitações do discente Fernando Alves Barros Firmino:

5.1 Aproveitamento de créditos: O presidente fez a leitura da solicitação, informando que era
relativo à disciplina de “Tópicos Especiais: Sensores Ativos”, Cursada no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Cartográficas da Universidade Estadual Paulista - UNESP, no ano de
2021, Período letivo: 2º semestre, Créditos: 02, Carga Horária: 30, obtendo Conceito C e
Frequência de 88,9%. Comunicou ainda que a documentação comprobatória constava anexa à
solicitação. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade;

5.2 Solicitação de dispensa da disciplina CGEO7027 - Prática de Docência: O presidente fez a
leitura da solicitação informando que era em razão da atuação do discente como Professor do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Pará (IFPA), ministrando conteúdos de áreas afins à do Programa e da Área de Pesquisa, tais
como Cartografia, Topografia, Cadastro Urbano e Rural, Geoprocessamento e Legislação de
Terras nos cursos de graduação e de formação técnica e profissional. Comunicou ainda que a
documentação comprobatória constava anexa à solicitação. Colocada em votação, a solicitação
foi aprovada por unanimidade.

6. Propostas de criação de disciplinas:

6.1 Proposta de criação da disciplina “Análise da paisagem e mudanças de cobertura e uso da
terra” pelo Professor Dr. Rodrigo de Campos Macedo. O Professor Rodrigo fez a apresentação da
proposta. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade;

6.2 Proposta de Criação da disciplina “Aprendizado profundo para dados espaciais” pelo Professor
Dr. Hideo Araki: O Professor Hideo fez a apresentação da proposta. Colocada em votação, a



proposta foi aprovada por unanimidade.

7. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa da discente de mestrado Thais Elaine Pereira de
Sousa: o Presidente fez a leitura da solicitação. O Professor Dr. Rodrigo Campos de Macedo,
orientador da discente complementou e a Prof.ª Dr.ª Claudia Pereira Krueger enfatizou que a
discente estava cursando uma disciplina obrigatória no período letivo vigente. Colocada em
votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. A nova data limite para realização de defesa
é 31/12/2022.

8. Solicitação de oferta de disciplinas parcialmente remotas para o período 2022-2: o Presidente
apresentou as propostas de oferta parcialmente remotas da disciplina CGEO7030 - Projeto de
Soluções de Geoinformação, que será ministrada pela Prof.ª Dr.ª Luciene Stamato Delazari e pelo
Prof. Dr. Marcio Augusto Reolon Schimidt e da disciplina CGEO7008 - Cartografia Geral, que será
ministrada pelo Prof. Dr. Caio dos Anjos Paiva e pelo Prof. Dr. Marcio Augusto Reolon Schimidt.
Colocada em votação, a solicitação de oferta das duas disciplinas parcialmente remotas foi
aprovada por unanimidade.

9. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa do discente de doutorado Jairo Jesus Pinto
Hidalgo: o Presidente fez a leitura da solicitação. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada
por unanimidade. A nova data limite para realização de defesa é 31/07/2023.

10. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa da discente de mestrado Thaís Silva Ramos: o
Presidente fez a leitura da solicitação. A Prof.ª Dr.ª Silvana Philippi Camboim, orientadora da
discente, acrescentou informações. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por
unanimidade. A nova data limite para realização de defesa é 02/02/2023.

11. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa do discente de mestrado Fernando Alves
Barros Firmino: o Presidente fez a leitura da solicitação. Colocada em votação, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. A nova data limite para realização de defesa é 21/01/2023.

12. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa do discente de mestrado Newton Coelho
Monteiro: o Presidente fez a leitura da solicitação. Colocada em votação, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. A nova data limite para realização de defesa é 02/02/2023.

13. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa do discente de doutorado Christian Gonzalo
Pilapanta Amagua: o Presidente fez a leitura da solicitação. A Prof.ª Dr.ª Claudia Pereira Krueger,
orientadora do discente, informou que a defesa deve ocorrer no prazo normal, mas por precaução,
a prorrogação foi solicitada. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. A
nova data limite para realização de defesa é 12/08/2023.

14. Solicitação de alteração na Coorientação do discente de doutorado Christian Gonzalo
Pilapanta Amagua: o Presidente fez a leitura da solicitação, informando que a alteração solicitada
era a retirada do Prof. Dr. Vagner Gonçalves Ferreira da coorientação do discente. A Prof.ª Dr.ª
Claudia Pereira Krueger, orientadora do discente, esclareceu os motivos da solicitação. Colocada
em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade.

COMUNICAÇÕES:

1. Calendário para o segundo semestre de 2022: o Presidente apresentou ao colegiado o
calendário para o PPGCG no segundo semestre de 2022, dando ênfase as datas mais relevantes,
como início e término do semestre letivo, bem como data limites para realização de qualificações
e defesas.

2. Disciplinas para o segundo semestre de 2022: o Presidente apresentou ao colegiado as
disciplinas previstas até o momento para o segundo semestre de 2022, e reforçou o pedido para
que os docentes que pretendem ofertar disciplinas de forma remota, solicitem ao colegiado.



3. Disciplinas transversais PRPPG para o segundo semestre de 2022: foram apresentadas as
informações referentes as disciplinas transversais disponíveis para o próximo período, dando
ênfase aos seus horários para que os docentes pudessem evitar conflitos de horários com suas
disciplinas no PPGCG, em especial as disciplinas obrigatórias do programa;

4. Edital de Seleção de Bolsistas para início em agosto de 2022(Comissão de Bolsas): a Prof.ª
Silvana Camboim apresentou as principais informações sobre o próximo edital para distribuição
de bolsas do programa.

5. Eleição dos representantes discentes: a Coordenação do PPGCG lembrou aos representantes
discentes da necessidade de realizar novas eleições para definição dos representantes discentes
para o próximo ano. A Coordenação fornecerá apoio aos discentes nesta seleção através de um
Edital.

ASSUNTOS GERAIS:

Nada houve.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ericson
Luiz Wasuaski Riechter, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR,
COORDENADOR(A) DE CURSO DE POS-GRADUACAO (PROGRAMA DE POS-
GRADUACAO EM CIENCIAS GEODESICAS) - CT, em 28/06/2022, às 15:15, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERICSON LUIZ WASUASKI RIECHTER, SEC
ADM PROGRAMA PG CIENCIAS GEODESICAS, em 28/06/2022, às 15:34, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KAUE DE MORAES VESTENA, Usuário Externo,
em 28/06/2022, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LIVIA FARIA SAMPAIO, Usuário Externo, em
28/06/2022, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA PHILIPPI CAMBOIM, VICE / SUPLENTE
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS
GEODESICAS, em 28/06/2022, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE STAMATO DELAZARI, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/06/2022, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELIAS NASR NAIM ELIAS, Usuário Externo, em
28/06/2022, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JORGE ANTONIO SILVA CENTENO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/06/2022, às 16:23, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Marcio Augusto Reolon Schmidt, Usuário
Externo, em 28/06/2022, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HIDEO ARAKI, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
GEOMATICA - CT, em 28/06/2022, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DE CAMPOS MACEDO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/06/2022, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por REGIANE DALAZOANA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/06/2022, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUIS AUGUSTO KOENIG VEIGA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/06/2022, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LIMA RODRIGUES, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/06/2022, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA PEREIRA KRUEGER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/06/2022, às 19:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador
4655425 e o código CRC A561D0B1.
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