
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de 2022, às quatorze horas, realizou-se através da plataforma
eletrônica MS Teams, a Quadringentésima Trigésima Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Geodésicas (PPGCG) da Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência do Coordenador Dr. Paulo Sérgio
de Oliveira Junior, com a presença do Chefe do Departamento de Geomá�ca, Dr. Hideo Araki e com a presença
dos(as) docentes: Dr.ª Cláudia Pereira Krueger, Dr.ª Luciene Stamato Delazari, Dr. Marcio Augusto Reolon Schmidt, Dr.ª
Regiane Dalazoana, Dr.ª Silvana Philippi Camboim e Dr. Tiago Lima Rodrigues. A representação discente contou com a
presença dos(as) alunos(as) Elias Nasr Naim Elias, Kaue de Moraes Vestena, Lais Thuany Cardoso Theodoro, Lívia Faria
Sampaio e Sérgio da Conceição Alves. Os docentes Dr. Luis Augusto Koenig Veiga e Dr. Rodrigo de Campos Macedo
jus�ficaram ausência. Constatado o quórum, a reunião foi declarada aberta.

Foram solicitadas as seguintes ALTERAÇÕES DE PAUTA:

1. Em comunicações, foi inserido o item “Chamada 07/2022 (CNPq) - Bolsas de Mestrado e Doutorado”; 
2. Em deliberações, foi inserido o item “Solicitação de banca de defesa de doutorado da discente Niédja Sodré
Araújo”; 
3. Em deliberações foi inserido o item “Solicitação de reversão da matrícula de doutorado para mestrado e
prorrogação do prazo de defesa do mestrado do discente Felipe Rodrigues Santana”; 
4. Em deliberações foi inserido o item “Solicitação de acúmulo de bolsa com a�vidade remunerada da discente Lais
Thuany Cardoso Theodoro”; 
5. Em deliberações foi inserido o item “Designação de orientação para o discente Francisco Pedro Soares de Lima”.

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

COMUNICAÇÕES

1. Foi informado sobre a solicitação de desligamento da Prof.ª Dr.ª Andrea Faria Andrade. O Prof. Paulo apresentou a
solicitação desligamento da Prof.ª Dr.ª Andrea Faria Andrade, que através de uma carta lida durante a reunião,
agradeceu à coordenação e ao colegiado pela parceria durante seu período de atuação no PPGCG.

2. Foi informado sobre o Prêmio CAPES de Tese 2022, para teses defendidas em 2021, com inscrições abertas até o
dia 29 de março de 2022, para inscrições na seleção interna do PPGCG e posterior inscrição da tese selecionada no
PPGCG para concorrer ao prêmio CAPES, até 22 de abril de 2022;

3. Foi informado sobre o encerramento de disciplinas dos semestres anteriores no PPGCG. O presidente informou
sobre a Resolução Nº 32/17-CEPE/UFPR e passou orientações para encaminhamento de informações de
encerramento das disciplinas à Secretaria do PPGCG. 

4. Foi informado sobre a Chamada 07/2022 (CNPq) - Bolsas de Mestrado e Doutorado para a qual é necessária a
formação de uma equipe de docentes para elaboração de proposta a ser subme�da pela coordenação do PPGCG.

 

APROVAÇÃO DE ATAS

Aprovação das Atas da 427ª reunião; 428ª reunião e 429ª reunião (consulta ao colegiado via formulário eletrônico): o
presidente propôs a aprovação das Atas, que haviam sido encaminhadas previamente ao Colegiado. Colocadas em
votação, foram aprovadas por unanimidade.

HOMOLOGAÇÕES

1. Solicitação de prorrogação de prazo para realização de defesas: 
1.1. Eugenio de Cerqueira Veras Junior (Mestrado): o presidente fez a apresentação da solicitação, informando
detalhes a respeito da mesma e foi proposta prorrogação até o dia 31 de agosto de 2022. Colocada em votação, foi
aprovada por unanimidade;



1.2. Eurico Lourenço Nicacio Junior (Doutorado): o presidente fez a apresentação da solicitação, informando detalhes
a respeito da mesma e foi proposta prorrogação até o dia 28 de fevereiro de 2022. Colocada em votação, foi aprovada
por unanimidade. 

DELIBERAÇÕES

1. Solicitação de cadastro, como docente permanente, do Prof. Dr. Caio dos Anjos Paiva: o presidente fez a leitura da
ficha de cadastro do docente, informando detalhes a respeito de seu histórico de pesquisa cien�fica nas áreas de
Cartografia e Cadastro, bem como sua atuação futura no PPGCG. Colocada em votação, a solicitação de cadastro foi
aprovada por unanimidade.

2. Solicitação da inclusão do Prof. Dr. Caio dos Anjos Paiva na orientação do discente Guilherme Neivas: a Prof.ª
Silvana Camboim apresentou proposta de inclusão do Prof. Dr. Caio dos Anjos Paiva na orientação do discente
ressaltando as possíveis contribuições. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.

3. Solicitação de trancamento de curso:

3.1. Dayane Wiggers (Doutorado): o presidente fez a leitura da solicitação da discente e informou que o prazo de
trancamento seria até 23 de março de 2023 (02 semestres, máximo permi�do para discentes de Doutorado).
Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade;

3.2. Patrícia dos Santos Teixeira (Mestrado): na análise foi constatado que a discente ainda não possui 40% dos
créditos integralizados. Dessa forma, colocada em votação, a solicitação foi reprovada por unanimidade, de modo que
a discente deverá integralizar os créditos necessários e fazer nova solicitação.

4. Solicitação de alteração de orientação da discente Natalia Carvalho de Amorim: o presidente informou que a
orientação atual é do professor Daniel Rodrigues dos Santos e que a solicitação é para a troca pela professora Luciene
Stamato Delazari, que se manifestou informando estar de acordo. Colocada em votação, foi aprovada por
unanimidade.

5. Solicitações para realização de disciplinas de forma remota/híbrida:

5.1. Cartografia Geral - CGEO7008  (Híbrida): a professora Luciene informou que a solicitação era em razão de alguns
alunos de fora de Curi�ba não terem conseguido liberação das ins�tuições onde trabalham e que as provas seriam
presenciais. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade;

5.2. Tópicos Especiais I – CGEO7043 – XII Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas 2022 – CBCG (Remota): o
presidente informou que o tópico especial tem enfoque na orientação e trabalho conjunto com discentes que
também atuam em outras cidades, de modo que o desenvolvimento das a�vidades seria mais viável de modo remoto
via MS. Teams. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.

6. Solicitações para encaminhamento de projetos de pesquisa ao Comitê de É�ca: 
6.1. Thais Silva Ramos: projeto in�tulado “Avaliação de Símbolos Pictóricos para Mapeamento de Referência e
Mul�escalas”, orientada pela Professora Andrea Faria Andrade. A professora Silvana fez uma breve explanação sobre
o projeto. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 
6.2. Raphael Gonçalves de Campos: projeto in�tulado “Efeitos da Suavidade e Con�nuidade na Visualização de
Agrupamentos em Mapas Temá�cos”, orientado pela Professora Silvana Philippi Camboim. A professora Silvana fez
uma breve explanação sobre o projeto. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 
6.3. Mateus Almeida Leite: projeto in�tulado “Projeto de uma Infraestrutura de Dados Espaciais para o Contexto de
Legislações Urbanís�cas Municipais”, orientado pela Professora Silvana Philippi Camboim. A professora Silvana fez
uma breve explanação sobre o projeto. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 

7. Solicitações de validação de créditos da disciplina Metodologia de Pesquisa Cien�fica (transversal PRPPG) para a
disciplina Metodologia Cien�fica II - CGEO7022, cursadas pela aluna de doutorado Gabriele Padilha e pelos alunos de
doutorado Clóvis Cechin Junior e Leonardo Assumpção Moreira: após discussão sobre a disciplina transversal não ser
equivalente à disciplina CGEO7022, foi colocada em votação, as solicitações foram reprovadas por unanimidade. O
Colegiado enfa�zou que os discentes podem, com base na Resolução 43/2020-CEPE da pandemia, fazer suas
qualificações mesmo não tendo integralizado a disciplina Metodologia Cien�fica II – CGEO7022. Dessa forma os
discentes deverão obrigatoriamente cursar a disciplina Metodologia Cien�fica II – CGEO7022. 

8. Portaria equivalência entre a disciplina Metodologia de Pesquisa Cien�fica (Transversal) e Metodologia Cien�fica I:
o presidente apresentou a proposta de redação e, após análise, discussões e sugestões, foi colocada em votação, a
Portaria nº 01 de 24 de março de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. 

9. Solicitação de banca de defesa de doutorado da discente Niédja Sodré Araújo: com previsão de realização no dia
03/05/2022, às 14 horas, de forma remota pela plataforma MS Teams, com a seguinte proposta de composição da



banca: Membros internos: Luciene Stamato Delazari (Presidente), Silvana Philippi Camboim (Titular) e Marcio Augusto
Reolon Schimidt (Suplente); Membros externos: Tamara de Castro Régis - UDESC (Titular), Carla Cris�na Reinaldo
Gimenes de Sena – UNESP (Titular) e Rosemy da Silva Nascimento - UFSC (Suplente). Colocada em votação, a
solicitação foi aprovada por unanimidade. 

10. Solicitação de reversão da matrícula do discente Felipe Rodrigues Santana e prorrogação de prazo de defesa de
mestrado. Foi lida a carta de solicitação da orientadora do discente, Prof.ª Dr.ª Claudia Pereira Krueger, onde ela
explicou que a Marinha do Brasil (MB) necessita que o discente tenha o �tulo de mestre, sendo que a reversão de
matrícula para doutorado, anteriormente solicitada, concedida pelo colegiado mediante parecer de comissão
especial, e já efe�vada seria inviável para o futuro do discente na MB, dadas as circunstâncias que se apresentam.
Colocada em votação, a solicitação de reversão da matrícula para mestrado e prorrogação de prazo de defesa foram
aprovados por unanimidade. Dessa forma, o discente Felipe Rodrigues Santana terá sua matrícula alterada
novamente para “mestrado” com prazo para defesa até 31 de agosto de 2022. 

11. Solicitação - acúmulo de bolsa com a�vidade remunerada: Lais Theodoro. Foi lida a carta de solicitação de
acúmulo de bolsa de doutorado com a�vidade remunerada. A Comissão de Bolsas apresentou parecer favorável para
o acúmulo da bolsa, considerando atendimento das normas e de acordo com as necessidades futuras do PPGCG,
conforme previsto pelas normas do programa. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade.

 

12. Designação de Orientação: Francisco Pedro Soares de Lima: o presidente informou sobre a matrícula de um novo
discente, de Moçambique, no doutorado. Foi informado ainda que a matrícula se dá via convênio existente entre o
Brasil e Moçambique. O discente terá financiamento de ins�tuições de seu próprio país, sendo que as mesmas foram
responsáveis por sua seleção para ingresso no doutoramento. A área pretendida é Fotogrametria e Sensoriamento
Remoto e a orientação será atribuída ao Prof. Dr. Edson Aparecido Mi�shita. Colocada em votação, a designação de
orientação do discente foi aprovada por unanimidade.

 

ASSUNTOS GERAIS

O Prof. Dr. Hideo Araki, informou que em breve teremos um novo bebedouro nas dependências do bloco VI, Centro
Politécnico, que também irá beneficiar os docentes, servidores e discentes da Pós-Graduação. O colegiado agradeceu
ao Prof. Araki pela melhoria alcançada. 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 29/03/2022, às 10:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO DA CONCEIÇÃO ALVES, Usuário Externo, em
29/03/2022, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KAUE DE MORAES VESTENA, Usuário Externo, em 29/03/2022, às
11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA PHILIPPI CAMBOIM, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 29/03/2022, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE STAMATO DELAZARI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/03/2022, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LIMA RODRIGUES, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 29/03/2022, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUIS AUGUSTO KOENIG VEIGA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/03/2022, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Marcio Augusto Reolon Schmidt, Usuário Externo, em 29/03/2022, às
15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HIDEO ARAKI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
29/03/2022, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA PEREIRA KRUEGER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/03/2022, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELIAS NASR NAIM ELIAS, Usuário Externo, em 30/03/2022, às
16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por REGIANE DALAZOANA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 31/03/2022, às 10:58, 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 31/03/2022, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CAIO DOS ANJOS PAIVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 06/05/2022, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4372975 e o código CRC
E97AB972.

Referência: Processo nº 23075.030007/2020-30 SEI nº 4372975

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ERRATA DA 430ª REUNIAO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS GEODÉSICAS (4372975)

 

No item 1. Solicitação de prorrogação de prazo para realização de defesas:

Onde se lê:

1.2 Eurico Lourenço Nicacio Junior (Doutorado): o presidente fez a apresentação da solicitação, informando detalhes a
respeito da mesma e foi proposta prorrogação até o dia 28 de fevereiro de 2022. Colocada em votação, foi aprovada
por unanimidade.

Leia-se:

1.2 Eurico Lourenço Nicacio Junior (Doutorado): o presidente fez a apresentação da solicitação, informando detalhes a
respeito da mesma e foi proposta prorrogação até o dia 28 de fevereiro de 2023. Colocada em votação, foi aprovada
por unanimidade.

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 31/03/2022, às 09:44, 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 31/03/2022, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4380860 e o código CRC
659483F8.

Referência: Processo nº 23075.030007/2020-30 SEI nº 4380860

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0



