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ATA DE REUNIÃO Nº 26 DE SETEMBRO DE 2022

No vigésimo sexto dia de setembro, às 14h, por videoconferência, u�lizando a plataforma Google Meet,
par�ciparam da reunião os(as) Professores(as): Ana Paula, Anderson Dias, Antonio Oliveira, Edna Miola,
Chris�an Silva, Hilda Alberton de Carvalho, Isaura Alberton, Ivan Carlos, Maria Lucia, Rogerio Allon,
Simone Aparecida, Vanessa Rasoto; e os representantes discentes: Monique da Costa e Victor Hugo
Pereira. Na ocasião, informou-se e deliberou-se o seguinte, 1. Votação Ad Referendum de prorrogação
de prazo: A professora Hilda coloca em votação o Ad Referendum que diz respeito a prorrogação de
defesa dos alunos de 2020. Os alunos que solicitaram a prorrogação foram: Alana Figueiredo, Alcides
Augusto, Luiz Renato e Vanessa Pereira. Após o informe, o documento foi lido para os par�cipantes da
reunião. O Ad Referendum foi aprovado por unanimidade; 2. Solicitação de trancamento de matrícula
dos alunos de doutorado Elisa de Carvalho e Gilberto Grzeszezeszyn: Como informou a professora Hilda,
a aluna Elisa fez intercâmbio e ficou um período em uma Universidade da Itália, e esse é um dos mo�vos
de sua solicitação, já, no caso do aluno Gilberto, ele teve algumas complicações de saúde e solicitou o
trancamento por este mo�vo. Os pedidos de trancamento foram aprovados por unanimidade; 3.
Solicitação de trancamento de matrícula de Nayara do Amaral Carpes: A professora Hilda informa que a
aluna solicitou o trancamento dentro dos prazos e que ela cumpre os requisitos para a solicitação. O
trancamento foi aprovado por unanimidade. 4. Solicitação de prorrogação de prazo do aluno Marcio do
Nascimento Mar�ns – Turma 2020: A professora Hilda informa sobre o conteúdo do requerimento do
aluno, bem como sinaliza que o mesmo já foi aluno do PGP antes e prestou o processo sele�vo
novamente. Atualmente, o aluno encontra-se trancado e não solicitou seu retorno junto ao seu
orientador, o professor Ivan Carlos. O professor Ivan comenta que o aluno não procurou ele por cerca de
três anos e que, após análise do trabalho enviado pelo aluno, ele não autorizaria a qualificação do
documento, até porque o trabalho não foi orientado por ele. A professora Ana Paula antecipa seu voto e
sugere o desligamento imediato do aluno. O professor Antonio também antecipa seu voto, que também
é favorável a recusa do requerimento. A professora Hilda coloca em regime de votação o indeferimento
da prorrogação e o desligamento do aluno. Os professores Ivan se abstêm do voto e o restante do
colegiado aprova por unanimidade; 5. Edital de credenciamento de professores: O professor Rogerio
indica que, conforme sugestão do professor Antonio, o edital, além de contemplar informações da linha
pesquisa, informe a disciplina que prioritariamente o candidato irá ministrar; adicionar um campo para o
candidato informar se vai ou não se dedicar com exclusividade ao programa; inclusa a possibilidade do
candidato se inscrever com a ata de defesa e não necessariamente apenas com o diploma. O
representante discente Victor Hugo ques�ona o porquê de poucas disciplinas terem sido ofertadas neste
quadrimestre. A professora Hilda explica que, como foram ofertadas diversas disciplinas no quadrimestre
anterior e o programa teve saída de professores, não houve a possibilidade de uma maior oferta. O
professor Ivan ques�ona o mo�vo das áreas que foram selecionadas para o professor-candidato, pois,
algumas áreas que não necessariamente contemplam o PGP e outras que o contemplam, estão inseridas.
A professora Hilda pergunta se não é possível ampliar o escopo dos professores. O professor Ivan sugere
que a formação fique em aberto e que se exija trabalhos e/ou orientações nas áreas do PGP. A professora
Maria Lucia sugere que o assunto seja levado para a comissão discu�r, isto é, será avaliado a
possibilidade de se subs�tuir a área de formação pela produção cien�fica/técnica. Os demais itens foram
aprovados e o item relacionado ao perfil será encaminhado a discussão por parte da comissão, visando
assim, que a mesma seja mais aberta. 6. Comissão de revisão do projeto de curso/regulamento do
PGP: A professora Hilda sugere uma comissão de seis pessoas, sendo que seria importante que tais
pessoas já tenham sido coordenadoras do programa em algum momento.  Ademais, reitera que, com o



novo regulamento Stricto Sensu da UTFPR, se faz necessário essa revisão. O professor Ivan sugere a
criação de uma comissão de planejamento (que também contemple essas elaborações) de escopo mais
amplo, pensando em como o PGP irá atuar no próximo ano. O professor Antonio comenta que a sugestão
do Ivan é urgente, contudo, como o programa precisa se adequar as novas diretrizes até Abril/2023, esse
outro ponto seria tão urgente quanto. Como proposta de encaminhamento, o colegiado concorda com a
criação de duas comissões: uma de planejamento e uma de adequação dos documentos. A professora
Hilda deixa em aberto as comissões para a par�cipação dos professores que estejam interessados em
par�cipar. O representante discente Victor Hugo informa que a nova representante será a doutoranda
Débora Reis Leal de Lima. A representante discente Monique comenta que a nova de turma de mestrado
ainda não definiu o novo representante discente. A reunião deu-se por encerrado. 
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