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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 12/2020 - PPGIES/ILATIT 

Foz Do Iguaçu-PR, 10 de dezembro de 2020.

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGIES - 2020

Data: 04/12/2020

Horário: 10:00 às 12:15

Local: On-line via Meet

Link da reunião: meet.google.com/twq-twrq-zci

Membros do Colegiado:

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

Ricardo Cezar Salgado; Kátya Regina de Freitas Zara; Leonardo da Silva Arrieche; Marcela Boroski;

Márcia Regina Becker; Marciana Pierina Uliana.

Representante discente: Sílvia Sônia da Silva.

Representante técnica: Fabiana Colombelli.

Ausências justificadas: Oswaldo Hideo Ando Junior ( Congresso Latinoware); Priscila Ferri Coldebella

(licença); Márcio de Sousa Góes (reunião PRPPG).

Convidados: Alessandra Bussador; Edna Possan; Maria das Graças Cleophas Porto; 
 

Leitura do Expediente;

 

Exclusões/ordenação. Ponto 1 incluído e reordenado (rubrica dos projetos ponto 3). Ponto 2 excluído (Avaliação

dos projetos). Ponto 2 incluído (Solicitações de alunos)
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Comunicações

 

 

Edital IMEA para organização de eventos;

 
 

Seleção de novos alunos - não houve recursos no resultado preliminar; a secretária informou que devido à

pandemia as matrículas serão remotas pelo Sistema Inscreva da Unila, e após o atendimento presencial da

secretaria, os matriculados deverão apresentar a documentação original para conferência; nos próximos

editais o Professor Leonardo sugeriu que já utilizássemos a Certificação On-line;

 
 

O Primeiro Exame de Qualificação de Mestrado aconteceria na data de 04/12/2020, do aluno de Mestrado,

Francisco Antônio Canzi, orientado pela Professora Marcela Boroski. 

 
 

Recurso PROAP CAPES 2020 - foram cancelados os processos devido aos trâmites serem longos e

incompatíveis com os prazos ofertados. PRPPG sugeriu que houvesse o remanejamento do recurso para os

alunos utilizarem até abril/2021 para participação de eventos;

 
 

Recurso PROAP UNILA. 2020 - o recurso de quase R$ 50.000,00 já está disponível para utilização. As

normas para uso dos recursos devem ser verificadas no edital, quanto aos orçamentos e itens financiáveis,

para utilização imediata do recurso.

 

 

Aprovações por ad referendum

 

- Ata da 10° Reunião Ordinária do Colegiado do PPGIES aprovada;

- Estágio em Docência da discente Caroline Machado da Silva:

Parecer da Comissão de Bolsas:

Deliberação: A discente Caroline Machado da Silva apresentou plano de trabalho de estágio de docente. Com base

no documento encaminhado pela discente, considerando a Instrução Normativa nº 01 do PPGIES de 7 de fevereiro

de 2020, a Comissão de Bolsa deliberou, por unanimidade, pela concessão do estágio.
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Pauta:
 
 

Convalidação das disciplinas de 2020-1 para 2020-3 e oferta 2020-2:

 

Apresentadas as resoluções e a planilha das disciplinas ofertadas em 2020.3 remotamente. 

DESTAQUES DA RESOLUÇÃO:

Art. 3º Os créditos cursados pelos alunos no período letivo de 2020.3, durante o Ensino Remoto

Emergencial (ERE), serão convalidados/integralizados como o semestre de 2020.1, 2020.2 e semestres

outros no caso de cursos modulares.

§1º A unidade acadêmica fica dispensada de manter a oferta do componente curricular no período letivo

2020.1 e 2020.2, caso tenha sido ofertado em 2020.3, no ERE.

Art 6° Os colegiados se comprometem a ofertar os componentes curriculares obrigatórios em 2020.2 ou

2021.1, para os(as) alunos(as) matriculados(as) em disciplinas de 2020.1 e não ofertadas no período de

2020.3, ensino remoto emergencial, conforme Art 23, § 2,

Resolução COSUEN 06/2020.

Parágrafo único A critério do colegiado as disciplinas optativas poderão sofrer

ajustes/adequações/cancelamentos desde que justificado.

Portanto foram apresentadas duas propostas. A primeira proposta, QUE FOI APROVADA POR

UNANIMIDADE, seria de convalidar o bloco de disciplinas ofertadas em 2020. Não ofertar em fevereiro

as disciplinas de metodologia de pesquisa científica e inovação e empreendedorismo e convalidar estas

disciplinas oferecidas pela UFPR como obrigatórias, excepcionalmente. E a proposta 2, que seria fazer a

convalidação da proposta 1, exceto para as disciplinas de inovação e empreendedorismo e metodologia de

pesquisa científica, não sendo estas ofertadas em fevereiro.

As disciplinas em bloco que serão convalidadas são:

DISCIPLINAS PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2020:

1) Metodologia de Pesquisa Científica (UFPR);

2) Inovação e Empreendedorismo (UFPR); 

3) Métodos Estatísticos em Pesquisa Científica (UFPR); 
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DISCIPLINA SEGUNDO QUADRIMESTRE:

4) Escrita Acadêmica em InglêS (UFPR); 

DISCIPLINAS TERCEIRO QUADRIMESTRE:

5) Biocombustíveis e Tratamento de Resíduos;

6) Eletroquímica Avançada;

7) Ética em Pesquisa (UFPR);

8) Filosofias da Ciência e da Tecnologias (UFPR);

9) Fundamentos sobre Energia e Sustentabilidade;

10) Tópicos Avançados em Energia e Sustentabilidade.

Justificativa:

- As disciplinas transversais foram oferecidas em acordo firmado pela PRPPG;

- As disciplinas transversais têm professores do PPGIES participando como tutores;

- As ementas de Inovação e Empreendedorismo Transversal e Metodologia Científica Transversal são

equivalentes e com carga horária superior, entretanto, não são específicas da área de Energia e

Sustentabilidade;

- O Programa é Interdisciplinar;

- CAPES não respondeu ao questionamento;

- Considerando a situação de pandemia, essa convalidação será realizada apenas para esse ano.

Foi decidido aceitar neste ano as disciplinas transversais da UFPR que são obrigatórias no Mestrado do

PPGIES, e ano que vem será retornada a pauta. 

 

Solicitações de alunos

 

Os discentes abaixo solicitaram aproveitamento de proficiência. A comissão de Proficiência apresentou os

pareceres que foram aprovados pelo colegiado por unanimidade. Seguem deliberações:
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ALESSANDRA BUSSADOR - Proficiência em Espanhol - DEFERIDA

ANDRESSA ALVES SILVA PANATTA - Proficiência em Inglês - DEFERIDA

CARINA BONAVIGO JAKUBIU - Proficiência em Inglês - DEFERIDA

FRANCISCO ANTONIO CANZI - Proficiência em Inglês - DEFERIDA

KATHLEEN DALL BELLO DE SOUZA RISSON - Proficiência em Espanhol - INDEFERIDA 

KATHLEEN DALL BELLO DE SOUZA RISSON - Proficiência em Inglês - INDEFERIDA

LEONARDO PEREIRA LINS - Proficiência em Inglês - INDEFERIDA

MATHEUS VITOR DINIZ GUERI - Proficiência em Inglês - DEFERIDA

SILVIA SÔNIA DA SILVA - Proficiência em Inglês - DEFERIDA

3. Proposta de Rubrica para avaliação dos Projetos do PPGIES.

Apresentada a proposta de rubrica para avaliação dos Projetos do PPGIES pela Professora Katya. Foram

então dadas duas propostas, a primeira seria aprovar a rubrica com as modificações sugeridas na

reunião de hoje. E a segunda, que foi APROVADA, seria encaminhar ao colegiado para sugestões

com mais prazo, e retornar para a aprovação em fevereiro.
 

Palavra-livre

 

A Professora Caroline falou sobre o cancelamento das propostas de compra do Proap Capes 2020. O GT de

laboratório agilizou a aquisição por meio de ata de registro de preço. Todos refizeram as propostas. A SACT

informou que alguns registros já haviam sido solicitados por outros institutos. Alguns itens poderão não ser

contemplados. A PRPPG teria mais de R$ 54.000,00 para ser utilizado para auxílio a discentes eventos. Porém,

depende de autorização da Capes. Alguns itens irão ser comprados (segundo Solange Aikes). Alguns itens pelo

ILATIT estão em andamento (reagentes da Profª. Janine). E por fim, a Profª. Caroline solicitou à SACT para que

nossos orçamentos sejam encaminhados para registro de preço. Os orçamentos podem ser utilizados pelo Proap

Unila 2020.

Profª. Andreia questiona que o edital de alunos está com o prazo bem apertado. A CAPES precisa autorizar. Então

é pouco provável que aconteça o edital para os alunos. O indicado para o próximo ano é fazer a compra

imediatamente ao receber o recurso da CAPES. A Professora Caroline explicou os trâmites de compra de reagentes

pelo Proap Capes.



Nada mais havendo, eu, Fabiana Colombelli, lavro esta ata.

(Assinado eletronicamente em 10/12/2020 14:04)
FABIANA COLOMBELLI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1907987

(Assinado eletronicamente em 10/12/2020 17:14)
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1703833
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