
1.  

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 10/2020 - PPGIES/ILATIT 

Foz Do Iguaçu-PR, 06 de outubro de 2020.

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGIES - 2020

Data: 06/10/2020

Horário: 10:00 às 12:00

Local: On-line via Meet

Link da reunião: meet.google.com/euh-fpen-xfu

Transmissão ao vivo: stream.meet.google.com/stream/25d8fbef-cdaa-478b-ad4f-2b065768cfd7

Membros do Colegiado:

Professores: Andréia Cristina Furtado; Caroline da Costa Silva Gonçalves; Janine Padilha Botton; Jorge

Javier Gimenez Ledesma; José Ricardo Cezar Salgado; Leonardo da Silva Arrieche; Marcela Boroski;

Márcia Regina Becker; Marciana Pierina Uliana; Kátya Regina de Freitas Zara; Oswaldo Hideo Ando

Junior.

Representante discente: Sílvia Sônia da Silva.

Representante técnica: Fabiana Colombelli.

Ausências justificadas: Priscila Ferri Coldebella (licença); Márcio Góes (compromissos PRPPG); Edna

Possan (aula)

Convidados: Maria das Graças; Alessandra Bussador.

 

Leitura do Expediente;

 



1.  

1.  

1.  

Exclusões/ordenação: Em aberto.

 

Comunicações

 

- PROAP UNILA Edital 96 PRPPG

O Edital do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) da UNILA que normatiza os requisitos e

procedimentos para a concessão de apoio financeiro aos docentes dos Programas de Pós-Graduação

Stricto Sensu (PPGs) da UNILA. O Recebimento dos planos de trabalho será de 09/10/2020 a

30/10/2020.

- Edital PRPPG 102 para publicações em revistas, prazo é até 7 de dezembro de 2020.

Dispões sobre o processo para Apoio à Publicação Científica, que visa apoiar publicações proeminentes

oriundas de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de autores(as) dos Programas de

Pós-Graduação (PPGs) Stricto Sensu em periódicos científicos de altamente qualificados.

Houve algumas alterações nas coorientações:

Fabriccio => Janine e Leonardo

Zoraide = >> Leonardo e Janine

Aline =>> Oswaldo e Maria das Graças

- Desligamentos dos alunos Djalma Machado da Cruz, Marianna da Silva e Allysson Buzato.

- Terá a possibilidade de abrir duas vagas para bolsa pela Fundação Araucária.

 

Aprovações por ad referendum

 

As Atas das reuniões dos dias 04 e 14 de setembro foram aprovadas por unanimidade.

 

Ordem do dia: alterações na ordem/inclusões/exclusões - mantida a ordem do dia.
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Pauta:

1) Abertura do Edital 99 PRPPG - PROAP CAPES;

Dispõe sobre o Programa de Apoio à Pós-Graduação PROAP DA CAPES para o recebimento dos Planos

de Trabalhos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNILA.

Para o uso do recurso pelo PPGIES, que receberá R$ 16.803,32, foram apresentadas três propostas: a

primeira que sugeria distribuição do recurso do PPGIES PROAP CAPES para os professores

(permanentes e colaboradores) e de acordo com o número de orientandos e coorientandos na presente

data e sem limite., que obteve dois votos. A segunda que propôs distribuir de forma igualitária o recurso

entre todos os docentes (permanentes e colaboradores), com três votos. E a terceira, que foi aprovada com

seis votos que sugeria a distribuição do recurso do PPGIES para os professores (permanentes e

colaboradores) e de acordo com o número de orientandos e coorientandos (até 10) e no máximo o

primeiro coorientador registrado na presente data.

Remanejamento do Plano de trabalho*, via Inscreva: https://inscreva.unila.edu.br/ entre 09 e 13 de

novembro.

Logo, gastos devem ser realizados até 6 de novembro para na reunião ordinária aprovar o remanejamento

de recurso não gasto. Propõe-se os seguintes itens:

https://drive.google.com/file/d/1IRN5JHCpqwyXVp4TzV25B6QJCkCnB3RH/view?usp=sharing

2) Aumento do número de vagas no processo seletivo PPGIES 2021

Foi aprovada, por unanimidade, a retificação dos editais aumentando o número de vagas e deixando um

parágrafo informando que as vagas poderão ser ampliadas de acordo com a disponibilidade dos (a)

docentes e a seu critério e remanejadas para outros docentes permanentes do programa.

 

Palavra-livre

 

Não houve. 

https://inscreva.unila.edu.br/
https://drive.google.com/file/d/1IRN5JHCpqwyXVp4TzV25B6QJCkCnB3RH/view?usp=sharing


(Assinado eletronicamente em 06/10/2020 16:23)
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1703833

 23422.011805/2020-40Nº do Protocolo:

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: ,https://sig.unila.edu.br/public/documentos 10
ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2020 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 06/10/2020 ab98717318

https://sig.unila.edu.br/public/documentos


Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Programas e Bolsas no País / DPB
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Setorial e Institucional / CGSI
Coordenação de Apoio Institucional de Pós-Graducação / CPG

Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP

Plano de Trabalho Institucional

ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) Custeio (R$)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PROAP

Manutenção de equipamentos.

Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. R$ 13.410,34

Serviços e taxas relacionados à importação.

Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos.

R$ 3.392,98

Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados no Portal de Periódicos da Capes.

Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país.

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior.

Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país.

Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que estejam relacionados às suas dissertações e teses.

Total R$ 16.803,32

Instituição:

Data: 06/10/20

Assinatura e carimbo do Pró-Reitor

Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das 
atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs.

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições 
formalmente associados.

Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação caracterizadas como custeio, conforme disposto no 
artigo 6º.

Universidade Federal da Integração Latino-Americana – Unila – Programa de Pós-Graduação Interdisicplinar em Energia e 
Sustentabilidade


