
ATA DE SEGUNDA REUNIÃO DE COLEGIADO  - 2020

Data: 06/03/2020
Horário: 10:00h
Local: Unila Almada, sala 103
Participantes: Andréia Cristina Furtado, Gustavo Adolfo Ronceros Rivas, Oswaldo Hideo Ando 
Junior, Leornado da Silva Arrieche,  Janine Padilha Botton, Marcela Boroski, Marcia Regina 
Becker, Marciana Pierina Uliana, José Ricardo Cezar Salgado, Katya Regina de Freitas Zara, 
representante técnica Fabiana Colombelli e representante discente Alessandra Bussador.

Pauta:
1) Comissão de Proficiência,
2) GT coorientações e laboratórios;
3) Comissão de credenciamento;
4) Bolsa de MS e DR (J.R);
5) Parceria do ITAE e PPGIES (J.R.);
6) Solicitações diversas de alunos do PPGIES

Comunicados:

1) Observações da Prof.ª Adelaide (coordenadora da área interdisciplinar da CAPES):
Os colaboradores não podem fazer as três coisas juntos: orientar dar aula e ter projeto (definir papel
do colaborador). Colaboradores só 30% do total;
O orientador e coorientador não podem ser da mesma área;
Coorientador externo tem um limite de até 20% (uma a duas pessoas e muito bem justificado e
aprovado no colegiado);
Um programa não pode existir com base em pessoas externas;
Podemos aumentar o número de professores, mas têm que ser bons e diversos e os trabalhos não
podem ser focados na área do orientador;
A interdisciplinaridade tem que estar no programa. Os professores têm que trabalhar entre si;
É preciso diversificar o corpo docente e credenciar outras áreas como economia e administração;
Os trabalhos têm que ter foco amplo e não disciplinar. A contribuição do coorientador tem que dar o
diferencial no trabalho mostrando a visão da outra área sobre o mesmo problema;
Auto avaliação dos programas é uma exigência;
Não há espaço na área interdisciplinar para pesquisadores isolados e que não interagem com outras
formações;
Ensino, pesquisa e interação: a área interdisciplinar é um local de cooperação;
As disciplinas têm que ter vários professores (três por exemplo);
Disciplinas a distância tem que ser no máximo 30 % mas tem que ser web interativa (não pode ser
gravada);
O documento de área deve ser o orientador das propostas. Seguir os itens rigorosamente;
Página do programa em Espanhol, inglês e português;
Integração do conhecimento com a sociedade. Inserção social – programa, corpo docente, corpo
discente, teses e dissertações, produção intelectual e inserção social.
Coleta de dados (dados mal colocados são descartados);

2) Sucupira:
A maioria dos professores enviou as informações solicitadas;
A coordenação solicitará complementos;
Necessário cadastrar a produção dos alunos manualmente.



3) ORCID:
A maioria dos professores atendeu as solicitações.

4) Reunião de planejamento da Pós-Graduação:
Discentes na Sucupira manualmente (Alunos do PPGIES já publicaram?);
Vincular projetos;
Colocar botões no site para alternar para outras línguas;
A PRPPG vai adquirir o software Stella Expert;
Compras de equipamentos pelo instituto;
PROAP CAPES;
Teste da aula transversal dia 11 de março (não pode equivalência com as obrigatórias);
Normas da Pós-Grad. e Instrução Normativa (vão mandar para apreciação);
Quanto às disciplinas transversais, foi sugerido pela Professora Danúbia, que não fosse creditado
como  obrigatória  as  disciplinas  transversais,  porém,  o  colegiado  deliberou  que  Metodologia
Científica e  Inovação e Empreendedorismo poderão ser aceitas como validação para disciplinas
obrigatórias.

5) Bolsas CAPES e DS UNILA:











6) Aula Inaugural:

É imprescindível a presença de todos os docentes e discentes.



7) Matrículas:
Foi solicitado que todos os docentes deixem a planilha de discentes e disciplinas atualizada, pois
foram feitos arranjos sem alterar na planilha e nem avisar a secretaria, a qual matriculou alunos de
acordo com a planilha e precisou cancelar a matrícula.

PAUTA 1 Membros aprovados para compor as comissões e grupos de trabalho:

Comissão de Proficiência,
Aplicação de provas semestrais;
Contactar professores de letras da UNILA;
Analisar certificados de proficiência para aprovação no colegiado.
Designados:
Fabiana Colombelli & Janine.

PAUTA 2 Membros aprovados para compor as comissões e grupos de trabalho:
GT Coorientações:
Analisar e  propor a reformulação das coorientações para garantir a interdisciplinaridade (turmas
2019 e 2020);
Estabelecer critérios para analisar solicitações de coorientações externas e submeter ao colegiado;
Designados:
Jiam e Oswaldo.

GT Laboratórios:
Mapear os laboratórios disponíveis para o PPGIES de acordo com os apoiadores da proposta;
Identificar equipamentos ociosos e motivo;
Verificar horários de funcionamento;
Solicitar reunião com SACT e Reitoria;
Designados:
Jiam, Caroline, Marcela, Márcia e Andréia.

PAUTA 3: Comissão de Credenciamento
Revisar a normativa que aguarda a aprovação;
Revisar planilha de pontuação e avaliar produtividade anualmente;
Analisar solicitações de mudança de colaborador para permanente;
Elaborar edital de credenciamento de novos colaboradores.
Designados:
Janine e Marciana. 

PAUTA 4 E 5: Bolsa de MS e DR (J.R);
Parceria do ITAE e PPGIES (J.R.):
Farão nova reunião para definir os próximos bolsistas,  considerando os docentes que estão sem
bolsista, a necessidade declarada e mérito.
E trará para apreciação do colegiado a parceria entre ITAE e PPGIES que foi ofertada.



PAUTA 6: Solicitações diversas de alunos do PPGIES:

Nome Solicitação
Análise Coordena-

ção
Deliberação

1
Tunísia 

Schuler

Reaprovei-

tamento de

crédito

Deferir 04 créditos, 

segundo parágrafo 

2, artigo 30 do Regi-

mento.

Deferido apenas 04 

créditos*

2
Tunísia 

Schuler

Atestado 

médico
Aguardar para cursar

disciplinas
Deferido

Nome
Solicita-

ção
Análise Coordenação

Delibera-

ção

3

Silvia 

Sonia 

da Silva

Estágio 

em Do-

cência

Em uma primeira análise, a co-

ordenação não visualizou a 

compatibilidade com a área de 

pesquisa do programa de pós-

graduação realizado pelo pós-

graduando.

A critério 

do orien-

tador. AU-

TORIZADO

4

Silvia 

Sonia 

da Silva

Requeri-

mento 

coorien-

tador ex-

Área de atuação e formação do 

professor é atendida no PPGIES. 

Não define de forma objetiva 

qual o papel do coorientador no

Indeferido 

e aguardar

o trabalho 

da comis-



terno

trabalho, por exemplo, quais ati-

vidades ele irá acompanhar que 

não possam ser realizadas com 

um professor do PPGIES ou ad-

ministradas como colaborações 

externa para fim de publicações.

são

Nome
Solicita-

ção
Análise Coordenação

Deli-

bera-

ção

5

Giselly Ale-

xandre de 

Souza

Aprovei-

ta-

mento de

crédito

2014.2 - “Mecânica Estatística 

(FMC004)” - Pós-Graduação em

Física, UFAL

2014.2 - “Ótica Não Linear 

(FMC007)” - Pós-Graduação em

Física, UFAL

DEFE-

RI-

DO*

Nome Solicitação Análise Coordenação

Deli-

bera-

ção



6

Fernando 

Marcos de 

Oliveira

Aproveita-

mento de 

crédito

Deferido.
Deferi-

do* 

Nome Solicitação Análise Coordenação

Deli-

bera-

ção

7

Alessan-

dra Bussa-

dor

Aproveita-

mento de 

crédito

Aproveitamento de mais 2 

créditos do mestrado, além 

dos 24 créditos automáticos

Contraria o Art. 29 do Regi-

mento

Inde-

ferido 

Nome Solicitação
Análise Coordena-

ção
Delibera-
ção



8
Elsa Daiana 

C. Morel

Aproveitamen-

to de crédito

Solicitar o histórico 

das disciplinas cur-

sadas

INDEFERIDO

Entrar na 

próxima reu-

nião

Nome Solicitação Análise Coordenação
Deli-
bera-
ção

9.1

Maurí-

cio Ma-

fra

Aproveita-

mento de 

crédito

Metodologia Científica com car-

ga horária de 15 h (1 crédito)

No PPGIES a disciplina é obriga-

tória, com carga horária de 30 h. 

Não tem equivalência com a dis-

ciplina do programa.

Inde-

feri-

men-

to

Nome
Solicita-

ção
Análise Coordenação Deliberação

9.2

Maurí-

cio 

Mafra

Apro-

veita-

mento 

de 

1. Fundamentos 

de Energia 

com carga ho-

rária de 45 h (3

Juntar as duas disci-

plinas Fundamentos



crédito

créditos)

2. Energia, De-

senvolvimento 

e Sustentabili-

dade (3 crédi-

tos)

No PPGIES a disciplina é

uma só e obrigatória, 

com carga horária de 

60 h. Não tem equiva-

lência com a disciplina 

do programa. 

de Sustentabilidade 

(3 créditos) e Ener-

gia, Desenvolvimen-

to e Sustentabilida-

de (3 créditos) para 

dar equivalência 

com a disciplina 

obrigatória

9.2
Energia Solar 45 h (3 

créditos)

DEFERIDO (discipli-

na eletiva)

9.3
Seminário Interdiscipli-

nar 30 h (2 créditos)

DEFERIDO (discipli-

na eletiva)

Nome Solicitação
Análise Coordena-

ção
Deliberação



10
Jessica Yuki 

de Lima Mito

Aproveita-

mento de 

crédito

Solicitar o histórico 

das disciplinas cur-

sadas

INDEFERIDO

Entrar na 

próxima reu-

nião

11

Andréia da 

Cruz Rodri-

gues

Estágio em 

Docência

Química Geral para 

Biologia
Aprovado

 
12

Alunos Prof. 

Oswaldo

Estágio em 

docência
Indeferido. Submeterá 
formulário para a
Próxima reunião

*  Pedidos  deferidos  verificando  a  posteriori  a  documentação  comprobatória,  caso  Giselly
comprovando estar dentro dos 72 meses e no caso do Fernando e Tunisia, não serem disciplinas do
mestrado concluído. Ao assinarem a ata, os membros estão cientes e de acordo. 

Ata lavrada por Fabiana Colombelli.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 06/03/2020

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 2/2020 - PPGIES (10.01.06.04.04.07) 
(Nº do Documento: 2) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 13/03/2020 13:01 ) 
JANINE PADILHA BOTTON 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1566714

(Assinado eletronicamente em 10/03/2020 09:29 ) 
FABIANA COLOMBELLI 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

1907987

(Assinado eletronicamente em 16/03/2020 09:26 ) 
MARCELA BOROSKI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1926933

(Assinado eletronicamente em 11/03/2020 14:36 ) 
GUSTAVO ADOLFO RONCEROS RIVAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2000058

(Assinado eletronicamente em 12/03/2020 09:30 ) 
MARCIA REGINA BECKER 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1585820

(Assinado eletronicamente em 16/03/2020 09:30 ) 
OSWALDO HIDEO ANDO JUNIOR 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2155886

(Assinado eletronicamente em 11/03/2020 16:47 ) 
JOSE RICARDO CEZAR SALGADO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1492219

(Assinado eletronicamente em 16/03/2020 09:58 ) 
KATYA REGINA DE FREITAS ZARA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1350340

(Assinado eletronicamente em 13/03/2020 11:29 ) 
MARCIANA PIERINA ULIANA MACHADO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1315453

(Assinado eletronicamente em 11/03/2020 14:32 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

COORDENADOR DE CURSO

1703833

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sig.unila.edu.br/public/documentos
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de2 2020 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 10/03/2020

verificação: 8f2480abae
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