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Foz do Iguaçu, 12 de Jun ho de 2019

REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO TEMPORÁRIO DE CURSO

(MESTRADO EM BIODIVERSIDADE NEOTROPICAL/PPGBN)

Prezados membros do CONSUNI,

Venho através deste requerer o trancamento de minha matrícula pelo período de 6 meses, por

razões de saúde. Para justificar este pedido, passo a relatar sucintamente o que se passou

durante o meu mestrado, o qual iniciei no segundo semestre de 2017. Desde o início daquele

ano, devido a um quadro urológico, passei a ter infecções frequentes, que exigiram três

internações de emergência naquele ano, no Hospital Ministro Costa Cavalcanti em Foz do

Iguaçu. No final daquele mesmo ano, fui encaminhado a um especialista em São Paulo a fim de

buscar uma solução mais definitiva para o problema A partir de dezembro de 2017 e ao longo

de todo o ano de 2018 foram diversas cirurgias (ANEXO I), as quais me exigiram diversas viagens

a São Paulo, e os subsequentes períodos de recuperação, alguns mais prolongados do que

outros conforme a complexidade da intervenção que fazia. Infelizmente estas intervenções por

que passei em 2018 em São Paulo não lograram o efeito desejado, e no final daquele ano

procurei outro especialista, desta vez no Rio de Janeiro, o qual me propôs uma solução

alternativa para mitigar o problema, mas que demandaria nova cirurgia, à qual me submeti no

dia 20 de abril e da qual encontro-me em período de recuperação (ANEXO II).

Em paralelo às situações descritas, em 2018 minha mãe foi diagnosticada com um câncer de

endométrio, tendo em fevereiro de 2018 se submetido a uma cirurgia de histerectomia total, na

tentativa de cura (ANEXO Ill). Porém, no final de 2018, aconteceu uma recidiva deste câncer,

levando-a a se submeter a nova cirurgia em fevereiro de 2019, e após biópsia com resultado

positivo, foi-lhe prescrito quimioterapia e radioterapia. Sendo minha mãe já idosa, com 76 anos,

e estando bastante debilitada devidos aos efeitos da quimioterapia e sequelas importantes da

primeira cirurgia a que se submeteu em 2018, tem me demandado bastante atenção no

atendimento às suas necessidades. O conjunto destas situações, ou seja, os meus próprios

problemas de saúde e posteriormente os de minha mãe, tem criado uma dificuldade crescente

para manter-me em dia com as tarefas do mestrado.

Pelas razões acima expostas, e após conversar com meu orientador, professor Michel Garey, e

com o professor Fernando Zanella, ficou entendido que o melhor no momento seria solicitar o

meu afastamento temporário, via trancamento de matrícula, a fim de poder melhor encaminhar

as situações de saúde relatadas, e posteriormente retornar em melhores condições e

disponibilidade. Solicitei então o trancamento ao colegiado do meu curso, expondo as razões

descritas acima, o qual emitiu parecer favorável em ata (ANEXO IV, linhas 41 a 65), embora não

tivesse a prerrogativa necessária para deferir o pedido, uma vez que o regimento não prevê tal

situação. Na referida ata encontra-se especificado o trecho específico do regimento que dispõe

sobre as hipóteses de trancamento. Dessa maneira, fui por eles orientado a recorrer ao





CONSUNI. A este pedido, anexo também uma carta de meu orientador (ANEXO V), reforçando a

necessidade do trancamento no momento atual.

Gostaria de mencionar que, apesar das situações relatadas, não deixei de cumprir com todos os

meus compromissos acadêmicos, incluindo cursos, disciplinas, participação em congressos e

eventos, um artigo publicado, estágio docente cumprido e visita a outra universidade (Unicamp),

na qual participo de grupo de pesquisa, para obtenção de parte dos dados a serem usados em

minhas análises.

Coloco-me desde já à disposição dos membros do CONSUNI a fim de esclarecer quaisquer

dúvidas, e pelas razões expostas, solicito deferimento do meu pedido de trancamento de

matrícula pelo período de 6(seis), meses, tempo que estimo necessário à recuperação da minha

saúde e dentro do qual deve terminar também o período durante o qual minha mãe vai se

submeter à quimioterapia e radioterapia. Gostaria de solicitar também a apreciação deste

pedido em caráter de urgência, visto que o semestre letivo se encerra no final deste mês

corrente de junho de 2019.

-S

Matrícula: 2017101000021796





ANEXO L

Dr. Leopoldo Alves Ribeiro Filho

UrologIa
CRM 77. 356

Relatório Médico

São Paulo, 15 de Maio de 2019.

O paciente ROBERTO REZENDE GREVE é portador de estenose de uretra (UD N35) e

vinha evoluindo com prostatites de repetição. De outubro de 2017 até ;etembro de

2018, o paciente foi acompanhado no nosso consultório, sendo submetido a

procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais para tratamento do seu quadro clínico.

Durante este período, Roberto necessitou permanecer ora internado, ora em

repouso domiciliar, o que, de forma inegável, o impossibilitou a frequentar o seu

programa de pós graduação.

elro Filho

Atenciosamente,

Dr Leopoldo Alves

CRM 77356

Consultório: Rua Dona Adma Jafet, 74 Cj 42 - São Paulo

CEP 01308-050 - Tel: (011) 3805-8871 / Fax: (011) 3805-8874





OJÁNICA \TAZ

-

Dr. Fernando Pires 'faz Laudo
CRM 52.12158-3

Paciente: RORERTO REZENDE GREVE

Dr. Luis Carlos Vilas Boas

CRM 52.26709-5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUEO PACILN II. ROBERTO REZENDL

GREVE FOI IN] ERNAL)() No HOSPITAL COPA S...AR EM 2O-04!20I9 E

DiSamuDekermacher
SUBMETIDO A UMA INI LRNVILÇÁ() CIR(JRGICA DE GRANDE PORTE.

-

DEVERÁ PERMANECER EM RESPOUSO E AFASTADOS DL SUAS ATIVIDADES

Dr. Daniel M. Perpétuo

POR UM PERIODO DE 6 MESES;

CRM 52. 64372-6

Data: segundi-..2- abril de 2019

Local: Rio de Janeiro

Dr. Jose Charamba Médico: FERNANDO VAZ
S

CRM 52.72715-6
CRM: 52121583

Dr. Marco Antonio Corsetti

CRM 52.94351 7 Fernr1c P. Vaz
CRM 52 158.3

Dr. Douglas Gregório
CRM 52.90404-U

Dr. Bruno Oliveira

CRM: 52.79606-9

SOMENTE EMERGÊNCIA
MÉDICA
TEL. 98481-6885

Centro Médico Richet

Rua Sorocaba, 477/s&a 1.101/1,102 - Botafogo CEP 22.271-110 - RJ

Tels.: (55-21) 2539-2898 Fax (55-21) 2537-1627

E-mail: (somente para exames) dinica-vaz©iq.com.br





r INSTITUTO

INTERNACIONAL DE
.

PATOLOGiA
Dra. Manha Me1ufirnça Rtccioppc

CRM 10822/PR

Medicina Diag nstica Titwu d' Ep:tIc., pl'Id So 'a.,i 8' fl. i' i'

CRM PR 962

Nome ANNA MARIA JARDIM DE REZENDE Idade 75

Médico Ora. Isadora Lippmann Cunha da Silva Exame n°: 18000869AP

Convênio GEAP H.M.C.C. Data Entrada: 06/02/2018 Data Saída:0910212018 0931 00

LAUDO DE EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO

MATERIAL ENVIADO: Útero (parafina)

MACROSCOPIA: Peça de hislerectomia total pesando 105 gramas, medindo 90.x 5 Ox 4,0

cm, parcialmente recoberta por serosa lisa e brilhante. O ectocérvice é violáceo e liso A

cavidade endometrial está ocupada por nodulação branca, fasciculada e macia, de 1 5x 1 Ox

1,0 cm. O endométrio está espessado e irregular, congesto e firme, numa extensão de 2. Ox

lOx 10 cm. O miométrio é esbranquiçado e elástico. Recebidos na mesma peça ambos os

anexos com ovários atróficos e Irompas sem alterações.

MICROSCOPIA/CONCLUSÃO:

PEÇA DE HISTERECTOM/A TOTAL COM ANEXECTOM/A B/LA TERAL

- ADENOCARCINOMA ENDOMETRIÕIDE DE ENDOMETRIO GRAU II ARQUITETURAL.

GRAU II NUCLEAR, INFILTRANDO A PORÇÃO PROXIMAL DO MIOMËTRIO
- AUSÊNCIA DE INVASÃO ANGIOLINFATICA OU PER/NEURAL.
- SEROSA E COLO UTERINO LIVRES DE NEOPLASIA.

- MARGENS CIRÚRGICAS LIVRES.

- LEIOMIOMA SUBMUCOSO.

- OvÁRIOS E TROMPAS LIVRES DE METÁSTASES.
- ESTAD/AMENTO PATOLÓGICO.' pTla.

Dra. Marfila Mendonça Riccioppo C.R.M. 10822 - PR





UNILA ,A EXO i3r
I ATA DA REUNIÃO ORI)INÁRIA N. 03/2019 DO COLECtADO 1)0 PROGRAMA l)E PÓs -

2 GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDAI)E NEOTROPICAL REALJZAI)A EM 1)EZ DE

3 MAIO DE 2019

4 Aos dez dias do mês de maio de dois mii e dezenove, às 09h00mír1, na sala G-løl da UNJLA,

5 localizada na Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1000, Jardim Universitário - Foz do iguaçu, estado

6 do Paraná - teve início a reunião ordinária n. 03/20 19 do Colegiado do Programa de Pós-graduação
7 em Biodiversidade Neotropical, sob a presidência dc seu coordenador, Fernando César Vieira

8 Zanella. Estiveram presentes os seguintes membros com direito a VOZ C VOtO A)

9 COORDENADOR DO PROGRAMA: Fernando César Vieira Zaneila; 13) -

lO REPRESENTANTE DOS DOCENTES PERMANENTES DO PROGRAMA: Cicio Kaveski

11 Peres Laura Cristina Pires Lima e Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior C) - REI'RESENTANTE

12 DOS DOCENTES COLABORADORES: Aria Alice Aguiar Elcutério; I)) -

13 REPRESENTANTE DOS DISCENTES: Denise Bender. Registrada a existência de quórum, o

14 presidente do colegiado cumprimentou os presentes, comunicou a justificativa dc ausência do vice -

15 coordenador por estar afastado para viagem, dando início ao primeiro item de pauta: 1. Informes:

16 1.1. Aproveitamento de Atividades Complementares da discente Alejandra Belén Dip. O

17 coordenador do Programa informou que, embora fossem colocados no requerimento pela discente

18 atividades das quais ela não havia enviado os comprovantes, eIa conseguiu alcançar o mínimo de

19 oito créditos em Atividades Complementares requeridos pelo programa. 1.2. 111 Seminário em

20 Biodiversidade Neotropical. Fernando Zanella comunicou que o evento possivelmente ocorrerá

21 nos dias 18 e 19 de junho, com a participação de docentes externos ao Programa, já sendo

22 confirmadas as presenças de dois docentes da Unioeste, de um pesquisador do lBS de Missiones

23 (ARG) e da Profa. Dalva Matos (UFSCar). Complementarmente esclareceu que a vinda da profa.

24 Dalva Matos será apoiada pelo programa e que ela irá permanecer por mais dois dias na UNILA.

25 quando ministrará um minicurso sobre sua linha de pesquisa em espécies invasoras aberto não só

26 aos discentes do PPGBN, mas também para graduados e graduandos da região, como estratégia para

27 aumentar a visibilidade do programa e para atrair novos candidatos, incluindo possíveis candidatos

28 a serem orientados pela profa. Dalva Matos, que é importante colaboradora do pro2rama, mas que

29 até o momento não teve nenhum orientando nos três processos seletivos realizados. A docente

30 Laura Pires avisou que possivelmente não poderá comparecer no evento na terça-feira (18/06) pelo

3 I fato dela ter aula na graduação. Com isso, o coordenador do Programa informou que poderia avaliar

32 a possibilidade de fazer ainda alguns rearranjos na programação, mas que não poderia garantir. 1.3.

33 Oferta da disciplina do Dr. Santiago Velazco. O coordenador do programa informou maiores

34 detalhes sobre a disciplina a ser ofertada pelo pesquisador argentino. Luiz Roberto Faria aproveitou
35 o ensejo para perguntar sobre a vinda da monitora que viria a auxiliar o docente no andamento das

36 aulas. Zanella íntbrrnou que o prof. Velazco propôs que a monitora venha de Puerto Iguazu somente

37 no primeiro dia de aula e nos dois últimos dias, sem a necessidade de apoio na I'orma de diária, mas

38 que o Programa tentará conseguir o apoio de transporte para viabilizar a sua participação.
39 inicialmente com o auxílio do setor de transporte da UNILA. 2. Ordem do dia. 2.1 AprO'aÇã() da

40 ATA da Reunião Extraordinária do Colegiado (n. 01/2019). Como nenhuiii dos membros do

41 Colegiado deu sugestões de readequação da ATA, ela foi aprovada por unanimidade. 2.2 I'edido de

42 trancamento de matrícula do discente Roberto Rezende Greve. O coordenador do Programa leu

43 a mensagem encaminhada pelo mestrando solicitando o trancamento do curso por seis meses. bem
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44 como o artigo 102 da INSTRUÇÃO NORMATIVA PRPPG N°01/2019, que trata da possibilidade

45 dc trancamento dc curso, alertando que o interessado ingressou no segundo semestre de 2017 e se

46 encontra no último período do mestrado, Após debate o Colegiado deliberou por unanimidade que

47 mesmo compreendendo as razões de força maior que foram relatadas no pedido o Colegiado do

48 programa não pode aprovar a solicitação de trancarnento de curso solicitada em razão de haver

49 impedimento claramente expresso no parágrafo 5o, do art. 102, da instrução normativa PRPPG

50 01/2019 que regulamenta a pós-graduação da UNILA e expressa: "Não será permitido o

5 I irancamcnto da matrícula no primeiro e no último período letivo, nem em períodos de prorrogação

52 dc prazo para conclusão do curso". Nesse sentido, sugere-se que o discente apresente recurso ao

53 CONSUNI, instância superior, conforme art. 119, que poderá julgar a excepcionalidade do pedido.
54 Adicionalmente, a plenária avaliou que, no caso do interessado apresentar recurso à instância

55 superior, deve ser inserido no processo:
- Declaração consubstanciada, assinada pelo orientador, do

56 estágio de desenvolvimento da dissertação e de que ao final do período de trancamento de curso,

57 caso concedido, o mestrando tern condições de finalizar a contento o trabalho de conclusão de

58 curso;
- Documentos comprobatórios que atestem a impossibilidade de continuar a dedicação ao

59 projeto de dissertação no período de trancamento solicitado, por motivo de força maior. O docente

60 Cleto Peres ressaltou que o pedido pode ser aprovado pelo Colegiado, entretanto a comissão não

61 possui o mérito para fazê-lo. A representante discente, Denise Bender, questionou sobre o

62 recebimento das bolsas, urna vez que o requerente recebe bolsas da Demanda Social Unila sendo

63 esclarecida por Fernando Zanella que a bolsa pode ser suspensa e que o discente já está ciente disso.

64 Dessa maneira, o pedido foi aceito por unanimidade pelo Colegiado, ressaltado os detalhes

65 mencionados anteriormente. 2.3. Pedido de trancamento de matrícula do discente Bruno Pires

66 Garcia. O coordenador leu documento o assinado pela Sra. Simone C. Camargo, apresentada como

67 esposa do mestrando, solicitando trancamento de curso, e alegando que a possibilidade de

68 trancamento em caráter excepcional não está prevista no regulamento do programa e que o

69 interessado está afastado do trabalho por atestado médico. Foi esclarecido que o interessado está no

70 primeiro período letivo. Após novos esclarecimentos o colegiado considerou, por unanimidade que

71 não poderia avaliar o mérito do pedido devido ao documento apresentado não estar assinado pelo

72 interessado ou por procurador devidamente constituído. Dessa maneira, foi recomendado que a

73 solicitação seja reapresentada na forma indicada, mas sendo esclarecido antecipadamente que, de

74 forma semelhante ao pedido anterior, devido à clara definição do art. 102 das Normas da Pós-

75 graduação em vigência na UNILA, que o Colegiado não pode conceder trancamento de curso para

76 discentes do primeiro período. 2.4. Homologação ad referendum da banca de Qualificação do

77 discente Gabriel Accioly Tripode. Foi informado por Fernando Zanella de que a homologação não

78 foi leita na reunião passada (26/04/2019) pelo fato do pedido ter sido feito com pouco tempo de

79 antecedência em relação à reunião. Zanella mencionou que tal procedimento, de análise pelo
80 colegiado, poderia ser revisto num futuro próximo pois está pautado na COSUEN. Com isso, Laura

81 Pires defendeu que o pedido deveria continuar a ser feito pelo Colegiado devido à possibilidade de

82 vir pesquisadores de outras instituições localizadas geograficarnente longe da sede da UNILA, e

83 corn isso, o programa poderia ter gastos adicionais corn diárias e passagens. Luiz Roberto Faria

84 sugeriu que o procedimento poderia continuar a acontecer em relação aos pesquisadores que vêm de

85 fora da instituição, não no caso dos docentes do próprio programa, neste caso a coordenação
86 poderia indicar a banca sem necessidade de aprovação pelo Colegiado. Com esses apontamentos. a

87 homologação do pedido de banca do discente Gabriel T_ripode foi aceito por unanimidade. 2.5. -

2 4
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88 Homologação da banca de Qualificação do discente Tank Athon Kardush. O presidente do

89 Colegiado comunicou o nome dos membros sugeridos para comporem a banca de Qualificação do

90 discente, sendo o pedido aceito por unanimidade. Aprovação da reformulação do formuhurio de

91 Relatório dc Atividades dos discentes do PPG-BN. Fernando Zanella leu as informações
92 adicionais a serem inseridas no relatório. Luiz Roberto Faria sugeriu que fosse colocado no

93 documento o cronograma do projeto e o andamento de maneira mais detalhada. Ana Eleutério

94 defendeu que todas as informações que venham a constar no relatório estejam no Curriculum La/ic's

95 dos discentes, uma vez que esses dados são utilizados no preenchimento da Plataforma Sucupira,
96 que não migra os dados existentes dos discentes de maneira automática e dessa maneira, o

97 preenchimento é feito de maneira manual. Fernando Zanella citou que foi informado pelo secretário

98 do Mestrado em Biociências de que o envio dos relatórios, de acordo com a normativa a ser

99 elaborada para a pós-graduação deverá prever a elaboração do relatório em regime anual, sendo que

100 Cleto Peres, sugeriu que o regime semestral pode ser mais interessante para o programa, que pode
101 acompanhar o andamento dos trabalhos de maneira mais detalhada. Luiz Roberto afirmou que

\.... 102 mesmo que venha a ser implantando um regime anual de apresentação dos relatórios, nada impede
103 que os programas venham a aumentar a periodicidade da elaboração por parte dos discentes. Luiz

104 Roberto aproveitou o assunto para mencionar sobre a apresentação do trabalho de qualificação do

105 discente Gabriel Tripode, do qual houve uma mudança significativa do projeto apresentado no I

106 Seminário em Biodiversidade NeotropicaL Sugeriu que, como deveriam ser indicados docentes que

107 acompanhariam os projetos dos discentes para emitir posteriores pareceres ao Colegiado, esses

108 docentes já deveriam estar presentes na apresentação dos projetos no Seminário em l3iodiversidade

109 Neotropical. Fernando Zaneila sugeriu que as possíveis mudanças, deveriam estar narradas no

110 próprio relatório de atividades. Foi aprovado por consenso que a coordenação passasse a

111 implementar a forma de acompanhamento por indicação de avaliador ad hoc, que deve entregar

112 parecer a ser apresentado no Colegiado. Em relação ao relatório, a Coordenação deverá confirmar

113 se houve alteração na instrução normativa da PRPPG estabelecendo que o relatório deve ser anual.

114 Nesse caso, o relatório ajustado nesta reunião deve ser utilizado para o relatório anual, e a

115 coordenação deverá propor um relatório simplificado para o primeiro e o terceiro semestres do

116 curso. Esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser discutido,

117 deu-se por encerrada a reunião às 10h45min (dez horas e quarenta e cinco minutos), e eu, Celso

118 Garcia Paula Junior lavrei esta Ata que, uma vez aprovada, será assinada por mim. integra esta Ata,

119 a lista de presença dos membros desta Comissão.

120 Ana Alice Aguiar Eleutério

121 Celso Garcia Paula Junior

122 Cleto Kaveski Peres

123 Denise Bender '1wy

124 Fernando César Vieira Zanella

125 Laura Cristina Pires Lima

12:
Luiz Roberto Ribeiro Faiias Junior

Scanned by CamScanner



!UNILA
Ministério da Educação
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3 REUNIÃO EXTRORDINARIA DO COLEGIADO DO PPG-BN/2019

DATA: 10/05/2019

LISTA DE PRESENÇA:
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-

ASSINATURA

__- -------
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-

t o-.

...................................

_______-
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__-_____
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Foz do Iguaçu, lide junho de 2019

CONSUNI - ILACVN

Ref: Solicitação de afastamento Roberto R. Greve

A quem possa interessar,

Eu, Michel Varajão Garey, docente lotado no ILACVN, membro do corpo

docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical da

UNILA, sou orientador do mestrando Roberto Rezende Greve. O Roberto ingressou no

mestrado em 2017.2 com prazo para término em 2019.1. 0 trabalho do Roberto consiste

em avaliar a diversidade de borboletas ao longo da Mata Atlântica. Para responder as

perguntas aventadas utilizaremos bases de dados, desta forma, o trabalho não necessitou

de coletas em campo. Do início do mestrado até agora, Roberto ficou por conta de fazer

a revisão bibliográfica, cumpriu os créditos em disciplinas e também em atividades

complementares, elaborou, organizou e revisou a base de dados necessária para a

implementação das análises estatísticas referentes ao projeto. Para a finalização da

dissertação é necessário implementar as análises estatísticas e redigir a dissertação. Esse

volume de trabalho é inviável de ser desenvolvido dentro do prazo inicialmente

estipulado pelo PPGBN de 24 meses, devido aos problemas de saúde enfrentados pelo

Roberto atualmente e ao longo do mestrado. Os atrasos em relação ao cronograma

inicial começaram em novembro de 2018 e se agravaram nos últimos meses em

decorrência dos problemas de saúde. Caso o Roberto estivesse conseguindo trabalhar

normalmente pediríamos uma prorrogação e prazo para o Colegiado do PPGBN, mas

como esse não é o caso estamos solicitando o trancamento temporário por motivos de

saúde, para que o Roberto possa se tratar e voltar as atividades quando estiver

novamente em condições para tal. Ao final do período de trancamento de curso, caso

concedido, o Roberto tem condições de finalizar a contento a dissertação.

Atenciosamente,

Prol Dr. Michel ajão Garey

Mlch.l VrAjao Qrl

Docente UNILA

SIAPE 1035583




