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Ata de Reunião

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de 2022, às nove horas e trinta minutos, realizou-se
através da plataforma eletrônica MS Teams, a Quadringentésima Trigésima Sétima (437ª)
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, do
Diretor do Setor de Ciências da Terra Dr. Alzir Felippe Buffara Antunes e dos Senhores
Professores: Dr. Caio dos Anjos Paiva, Dr.ª Claudia Pereira Krueger, Dr. Edson Aparecido
Mitishita, Dr. Jorge Antonio Silva Centeno, Dr. Luis Augusto Koenig Veiga, Dr.ª Regiane
Dalazoana, Dr. Rodrigo de Campos Macedo, e Dr.ª Silvana Philippi Camboim e dos
representantes discentes: Kauê de Moraes Vestena, Lais Thuany Cardoso Theodoro e Leonardo
Moreira Assumpção. Os professores Dr. Ivandro Klein, Dr.ª Luciene Stamato Delazari, Dr. Marcio
Augusto Reolon Schmidt, e Dr. Tiago Lima Rodrigues justificaram ausência. Constatado o
quórum, a reunião foi declarada aberta.

Foram solicitadas as ALTERAÇÕES DE PAUTA apresentadas a seguir:

Em HOMOLOGAÇÕES, inclusão do item:

1. Resultado da Seleção de Bolsas CAPES-DS (09/2022).

Em DELIBERAÇÕES, inclusão dos itens:

2. Solicitações de banca de defesa final.

2.1 Defesa Final de Mestrado: LISSA ALMEIDA; e

2.2 Defesa Final de Mestrado: LUCAS BEZERRA.

3. Solicitação de trancamento: LUDOLF DA MOTA SILVA

APROVAÇÃO DE ATAS:

Aprovação da Ata da 436ª Reunião: o presidente propôs a aprovação da Ata. Colocada em
votação, foi aprovada por unanimidade.

HOMOLOGAÇÕES:

1. Resultado da Seleção de Bolsas CAPES-DS (09/2022): a Prof.ª Dr.ª Silvana Philippi
Camboim apresentou o detalhamento e o resultado da seleção para atribuição de bolsas
CAPES-DS. Colocado em votação, o resultado do Processo Seletivo de Bolsas CAPES-DS



(09/2022) foi homologado por unanimidade.
2. Parecer da Comissão de Bolsas sobre solicitações de acúmulo de bolsa com vínculo

empregatício:

2.1: LÍVIA FARIA SAMPAIO: a Prof.ª Dr.ª Silvana Philippi Camboim apresentou o parecer
favorável da comissão de bolsas para a solicitação de acúmulo de bolsa de doutorado, haja vista
que atende todos os critérios para tal e não há demanda para a bolsa. Colocado em votação, o
parecer da Comissão de Bolsas foi homologado por unanimidade.

2.2: JANINY ZANDA SILVA: a Prof.ª Dr.ª Silvana Philippi Camboim apresentou o parecer
desfavorável da comissão de bolsas para a solicitação de acúmulo de bolsa de mestrado, pois há
demanda para a bolsa de mestrado e nesse caso, conforme previsto pelas normas do programa,
não é possível ser concedido o acúmulo de bolsas. Colocado em votação, o parecer da Comissão
de Bolsas foi homologado por unanimidade.

 

DELIBERAÇÕES:

1. Abertura de processo Seletivo Extra para Mestrado e Doutorado: foi apresentada a proposta
(Edital/cronograma) de abertura do processo seletivo com 3 (três) vagas no Mestrado e 5
(cinco) vagas no Doutorado. O Presidente esclareceu que a abertura de processo seletivo
extra visa suprir a demanda de novos calouros no PPGCG, afetada pela redução de
candidatos nos processos seletivos precedentes e principalmente, para atender a demanda
por bolsistas para atribuição de bolsas do CNPq, conquistadas pelo PPGCG na chamada
CNPq 07/2022 Bolsas de Mestrado e Doutorado. O Prof. Dr. Edson Aparecido Mitishita
ressaltou as dificuldades de atribuição de disciplinas para discentes ingressantes no meio do
semestre letivo da pós-graduação e recomendou que esse processo seletivo não fosse
realizado, unificando-o com o próximo processo seletivo (2023-1). O Prof. Dr. Paulo Sergio
de Oliveira Jr informou que a Coordenação é sensível às dificuldades levantadas pelo Prof.
Dr. Edson Aparecido Mitishita, mas que infelizmente as bolsas CNPq possuem prazo para
atribuição/implementação limitado, sendo de no máximo 06 meses após divulgação do
resultado pelo CNPq, conforme edital 07/2022 da instituição de fomento. O Prof. Paulo
também esclareceu que para abertura desse processo seletivo também foi levada em
consideração uma solicitação do Prof. Dr. Caio Paiva, que tem disponível uma bolsa de
mestrado em projeto junto ao INCRA, para ingresso no programa. Por fim, também foi
reforçada a necessidade de ter novos ingressantes no PPGCG no ano de 2022, para manter
a cota de bolsas junto à CAPES, bem como a quantidade atual de docentes permanentes. A
Prof.ª Dr.ª Claudia Pereira Krueger frisou a importância de indicar já no edital a definição das
temáticas das pesquisas de acordo com o projeto institucional de pesquisas aprovado na
chamada CNPq 07/2022. O Prof. Dr. Luis Augusto Koenig Veiga sugeriu que essa regra seja
aplicada para todos os candidatos do doutorado. A Prof.ª Claudia também sugeriu que os
discentes aprovados no processo seletivo proposto fossem efetivamente matriculados no
limite do prazo do CNPq, com o intuito de evitar prejuízos no tocante à realização de
disciplinas do semestre 2022-2. O Prof. Paulo confirmou que a coordenação realizará
esforços para que as matrículas sejam realizadas dessa forma. Finalmente, foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade a proposta do edital, com o número de vagas
inicialmente proposto, porém considerando-se a predefinição da temática de pesquisa de
acordo com o projeto institucional de pesquisa submetido ao CNPq pela coordenação do
PPGCG.

Na sequência foram definidos os membros de cada área, para as bancas avaliadoras de
doutorado e mestrado, conforme apresentado a seguir.



Nível\ÁreaCartografia e SIG Geodésia e Levantamentos
Fotogrametria e Sensoriamento
Remoto

DoutoradoLuciene Stamato
Delazari Luis Augusto Koenig Veiga Edson Aparecido Mitishita

Mestrado Caio Anjos Paiva Tiago Lima Rodrigues Rodrigo de Campos Macedo

 

Colocada em votação, a composição das bancas avaliadoras foi aprovada por unanimidade.

2. Solicitações de Banca: foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes bancas de Defesa
Final de Mestrado:

Discente Título Orientador Data Membros da Banca

LISSA
ALMEIDA

ANÁLISE DO USO DA
TECNOLOGIA GNSS
PARA PREDIÇÃO E
DETECÇÃO DE
TERREMOTOS NA
AMÉRICA DO SUL:
INTEGRAÇÃO DE
DIFERENTES
ABORDAGENS

PAULO
SERGIO DE
OLIVEIRA
JUNIOR

31/08/2021 às
14hs - Sala
PI13 e MS
Teams

MEMBROS INTERNOS:

CLAUDIA PEREIRA
KRUEGER (TITULAR)

REGIANE DALAZOANA
(SUPLENTE)

MEMBROS EXTERNOS:

DANIELE BARROCA
MARRA ALVES - UNESP
(TITULAR)

WAGNER CARRUPT - UFU
(SUPLENTE)

LUCAS
BEZERRA

APLICAÇÃO DE
CORREÇÕES
ATMOSFÉRICAS SSR
PARA MELHORIAS NA
PERFORMANCE DO
POSICIONAMENTO
PELO GNSS E
SISTEMAS DE
ALERTA NA
NAVEGAÇÃO AÉREA

PAULO
SERGIO DE
OLIVEIRA
JUNIOR

16/08/2021 às
14hs - Sala
PI13 e MS
Teams

 

MEMBROS INTERNOS:

ERICA BALUTA (TITULAR)

TIAGO RODRIGUES
(SUPLENTE)

MEMBROS EXTERNOS:

VINICIUS AMADEU STUANI
- UTFPR (TITULAR)

JOÃO FRANCISCO
GALERA MONICO - UNESP
(SUPLENTE)



 

3. Solicitação de trancamento: LUDOLF DA MOTA SILVA: o Presidente leu a solicitação do
discente ao colegiado do PPGCG, bem como apresentou os documentos anexos à
solicitação. A Prof. Dr.ª Silvana Philippi Camboim fez esclarecimentos quanto à situação do
discente. Vários docentes demonstraram preocupação pelo fato de o discente ter solicitado
trancamento somente após a reprovação no Exame de Qualificação de Mestrado, por não
apresentação do manuscrito. O Prof. Dr. Marcio R. Schmidt, orientador, relatou sérias
dificuldades de comunicação, por ausência de resposta do discente Ludolf da Mota Silva às
tentativas de contato de sua parte, bem como da própria coordenação do PPGCG.
Finalmente, colocado em votação o pedido de trancamento foi negado por ampla maioria,
sendo 11 votos contra e 3 votos favoráveis. Ficou determinado que o discente que não
entregou o relatório de Qualificação de Mestrado no prazo previsto é considerado reprovado,
devendo entregar e defender uma versão da Qualificação até o dia 29 de setembro de 2022,
caso não ocorra defesa até esta data será desligado do programa, conforme regimento
interno do PPGCG, Seção XII, Art. 48, §6º.

 

COMUNICAÇÕES:

1. Resultado preliminar da chamada CNPq 07/2022 Bolsas de Mestrado e Doutorado: o
presidente comunicou formalmente ao colegiado sobre o resultado positivo da avaliação da
proposta submetida pelo PPGCG junto ao CNPq na chamada 07/2022. O projeto
institucional de pesquisa submetido ao CNPq alcançou notas altas em vários dos quesitos
avaliados na chamada, com notas variando entre 8.25/10 e 10/10. Entretanto, salientou-se a
necessidade de estabelecer mais projetos de cooperação em redes de pesquisa de nível
internacional, e com o setor produtivo/privado, pois nesse aspecto o programa teve seu
menor desempenho (5.0/10).

 

ASSUNTOS GERAIS:

Foram discutidos alguns aspectos referentes às disciplinas do programa, bem como sobre a
realização de reuniões presenciais do colegiado do PPGCG. O Presidente reforçou que a partir do
mês agosto/2022 às reuniões serão híbridas conforme comunicado na última reunião (436ª).

 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Paulo
Sergio de Oliveira Junior, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, segue assinada
eletronicamente.
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1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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