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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 
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Foz Do Iguaçu-PR, 04 de setembro de 2020.

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGIES - 2020

Data: 28/08/2020

Horário: 10:00 às 12:15

Local: On-line via Meet

Link da reunião: https://join.skype.com/rf3krNSzGZ2V.

Membros do Colegiado:

Professores: Andréia Cristina Furtado; Caroline Da Costa Silva Gonçalves; Edna Possan; Gustavo Adolfo

Ronceros Rivas; Janine Padilha Botton; Jiam Pires Frigo; José Ricardo Cezar Salgado; Kátya Regina de

Freitas Zara; Leonardo da Silva Arrieche; Marcela Boroski; Márcia Regina Becker; Maria da Graça

Porto; Marciana Pierina Uliana; Michel Rodrigo Zambrano Passarini; Katya Regina de Freitas Zara;

Oswaldo Hideo Ando Junior; Alessandra Bussador; Silvia Sonia 

Representante discente: Sílvia Sônia da Silva.

Representante técnica: Fabiana Colombelli.

Ausências justificadas: Priscila Ferri Coldebella (licença); Jorge Javier Gimenez Ledesma (reunião

colegiado curso de Energia); 



1.  

1.  

Convidados: Edina Possan, Maria das Graças, Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Alessandra

Bussador.

 

Leitura do Expediente;

 

Exclusões/ordenação: Mantida a ordem do dia.

 

Comunicações

 

- Uso do recurso PROAP CAPES:

Esclarecimentos de Liciane PRPPG à Profa. Diana

1. A licitação será traçada entre editoras que atendam aos critérios CAPES? Ou qualquer editora poderá

se inscrever? Neste segundo caso teremos uma publicação que não será bem avaliada, embora seja mais

barata. E, ainda pior, podemos cair nas chamadas "editoras predatórias", em função dos baixos valores.

Será publicado um edital com a chamada para a licitação, qualquer editora que atenda aos critérios

estipulados no termo de referência poderá participar.

2. Haverá tempo para que a licitação se encerre para uso deste recurso 2020?

O prazo é bem curto mesmo. Teremos que ter a participação e empenho de todos na execução.

3. O proap unila seguirá os mesmos parâmetros ou podemos fazer os três orçamentos com editoras

qualificadas?

O Proap UNILA segue outro edital como regras distintas.



4. Para utilização do recurso que não ultrapasse um determinado valor (se não me engano, R$8.000) não é

possível a dispensa de licitação?

As reuniões que fizemos foram para tentar utilizar essa forma simplificada, porém temos um parecer da

Procuradoria (n. 00120/EJS/PFUNILA/PGF/AGU) que afirma. deve-se seguir a seguinte orientação " [...]

Isto se dá justamente para que o permissivo do art. 24, XXI, da Lei 8.666/1993 não se transforme em via

de abuso na contratação pública - ou seja, para que produtos de uso habitual da ICT sejam contratados

mediante dispensa, sob o pretexto de utilização em iniciativa de pesquisa e desenvolvimento. Os produtos

de uso habitual da ICT devem sempre preferir a via rotineira da contratação pública para obtenção do

melhor preço.";

- Extensão do prazo para alunos com risco de júbilo e demais;

Profa. Danúbia: Prezados coordenadores,

Estamos preparando um processo para enviar para o CONSUN solicitando suspensão/prorrogação dos

prazos de titulação dos discentes.

Para tanto solicitamos um retorno, o quanto antes dos coordenadores, a respeito do número de discentes

que poderão ser prejudicados, por jubilamento, considerando a data de finalização em março de 2021.

Desde já agradeço a todas e todos

Em pauta na 53ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 28 de agosto de 2020, das 14h às 18h, por meio

da Plataforma Conferência Web, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Comunidade

CONSUN-UNILA, disponível no endereço <hps://conferenciaweb.rnp.br/spaces/consun-unila>

Pauta 2.3 Processo nº 23422.009011/2020-12 - Proposição de Resolução - Suspensão dos prazos



Para conclusão dos cursos de Pós-Graduação, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana,

em caráter excepcional, enquanto durar a situação de pandemia de covid-19, causada pelo vírus SARS

CoV-2. Relator: ROGERIO GIMENES GIUGLIANO;

Em pauta na 53ª Sessão Ordinária COSUN, a ser realizada no dia 28 de agosto de 2020, das 14h às 18h,

Pauta 2.1.2 Processo nº 23422.009473/2020-51 - Calendário Acadêmico da Pós-Graduação para o

Período Especial Emergencial. Em pauta na Comissão Superior de Ensino;

- Minuta da Política da Pós-graduação

Prof. Lucas Mesquita por e-mail:

Prezados

Estive revisando a Política da Pós-graduação(PolPG) para encontrar diferenças com o documento os Pgs

ja discutiram no passado.

A nova Política da Pós Graduação está mais objetiva e foi incluída o Lato sensu que não havia a outra.

Muita coisa foi retirada para ser incluída em IN posteriormente, de acordo com a pró-reitora.

Estou enviando um link do docs onde eu comento alguns pontos e comparo com as normas antiga. Fiz tb

uma tabela mostrando o que há de novo e o que não foi contemplado (possivelmente para entrar em IN).

Em anexo envio a norma discutida no ano passado.

- Disciplinas transversais UFPR 2020-2

Prezados discentes



Referente ao e-mail sobre disciplinas transversais enviado anteriormente, só lembrando, antes de se

inscreverem, não esqueçam de consultar seus orientadores, pois é imprescindível que eles estejam de

acordo e cientes que estarão cursando essas disciplinas. Até mais, Fabiana.

Prezados discentes

Recebemos e-mail da PRPPG/UFPR informando sobre a abertura do 2º Semestre Letivo de 2020 das

Disciplinas Transversais remotas.

Assim, serão oferecidas 2 disciplinas: Filosofias da Ciência e da Tecnologia (60h), que acontecerá nas

quartas das 9h às 12h, e Ética e Integridade em Pesquisa (45h) que acontecerá nas quartas das 14h às 18h.

Os interessados devem se inscrever no formulário do link abaixo até 03/09/2020, 23h.

L I N K  P A R A  I N S C R I Ç Ã O :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdLr5KY9RkQ1vEBx6Baj-T7vKZ_jYoEKO4tRH3YtMwAzjg0g/viewform?usp=sf_link

LINK COM INFORMAÇÕES:http://www.prppg.ufpr.br/site/disciplinas/

Dúvidas estamos à disposição, abraços, Fabiana.

- Relatório de Orientações e Coorientações

Prezados professores

Bom dia!

A coordenação conferiu todas as orientações e coorientações registradas tanto no SIGAA quanto na

Sucupira. Colocamos os relatórios da Sucupira e do SIGAA em anexo para a conferência de seus

orientandos e coorientandos.



Aqueles que ainda não acertaram suas coorientações, fazer o favor de atualizar a planilha abaixo até

sexta-feira, dia 21/08/2020.

Lembramos que, pelo nosso regimento, todo o aluno deve ter um orientador e coorientador e o pedido de

defesa do aluno deve ter a anuência do orientador e coorientador para ser aceito.

Seguimos a disposição.

Uma excelente semana a todos!

Att., A coordenação

- Laboratório de Prototipagem

Ajustes solicitados pelo Prof. Oswaldo atendidos. Em fase de implementação.

- Acesso emergencial aos laboratórios

Prezadas e prezados,

Ontem na reunião da CAPAacad foi encaminhado a formação de um GT para tratar dos protocolos de

biossegurança para acesso aos laboratórios ou espaços necessários para o desenvolvimento das pesquisas

dos PPGs no período emergencial.

Dada as especificidades dos laboratórios e espaços foi solicitado:

1) Indicação de quais seriam os laboratórios necessários para a continuidade das pesquisas;

2) Indicação de docentes que possam auxiliar a comissão nas especificidades do usos desses espaços.

Pedimos a gentileza de enviar essas informações com maior celeridade pois a expectativa é que seja

debatido na CAPAacad uma primeira minuta no dia 20/08.



Abraços

Lucas e Ramon

- Boas-vindas aos novos colaboradores;

Profa. Dra. Edna Possan

- Cadastro dos novos colaboradores não precisa passar na COSUEN (e-mail Stricto Sensu

Fernanda/PRPPG).

Aprovação ad referendum

- EDITAL 07/2020/ILATIT/PPGIES - Resultado Final do Edital 04/2020/PPGIES - Seleção de Professor

Colaborador (Interno e Externo à Unila)

Aprovado

- Troca de orientação de doutorado.

Solicitante: Aline Lacerda;

Solicitação da discente Aline Lacerda e concordância da orientadora (Profª. Katya) e novo orientador

(Profº. Oswaldo): Aprovado

- Prorrogação de bolsas CAPES mestrado e doutorado.

Prezados(as) Coordenadores(as), boa tarde!

Informamos que foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 20, a Portaria nº 121/2020

que altera a Portaria nº 55, de 29 de abril de 2020, no que diz respeito ao prazo máximo para prorrogação

excepcional de suas bolsas ativas de mestrado e doutorado no País de três para seis meses.

https://drive.google.com/file/d/13PK8m4SAA9svan6jHRy5BnNs9o4iOwJW/view?usp=sharing


1.  

O pedido de extensão será feito no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) até as 18h da

próxima terça-feira, 25, e pode ser direcionado a qualquer beneficiário com bolsa ativa. A CAPES

recomenda que sejam prorrogados os auxílios de mestrandos e doutorandos cujos trabalhos tenham sido

afetados pelos contratempos causados pela COVID-19.

É importante ressaltar que as bolsas cuja vigência for prorrogada continuarão ocupadas enquanto perdurar

a prorrogação, de acordo com o art. 7º da Portaria nº 55. Desse modo, tais bolsas somente poderão ser

utilizadas por outros discentes após finalizadas as suas vigências.

Por fim, solicitamos que os programas que desejam cadastrar ou alterar a ocorrência "prorrogação

excepcional" enviem para este e-mail até as 14 horas do dia 25 do presente mês.

Atenciosamente,

Fernanda Sobral Rocha

Resultado: Aprovado

 

Ordem do dia

 

Pauta:

1) Aprovação de instrução normativa e formulário de solicitação de troca de orientação;

A primeira proposta seria da coordenação redigir as alterações sugeridas pelas professores, devolver para

verificação e aprovar por ad referendum; e a segunda proposta seria adequar e esclarecer a questão da

atividade de tese e dissertação e trazer com a normativa já alinhada para aprovação, incluindo as obs dos

professores da reunião de hoje; A segunda proposta foi a escolhida. 

2) Oferta de disciplinas no período remoto emergencial;



1.  

Ponto foi discutido e destinado à próxima reunião ordinária. Solicitou-se que os professores façam um

planejamento e deem preferência às disciplinas obrigatórias. A ser decidido ao se aprovar o calendário.

 

Palavra-livre

 

Não houve.

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

(Assinado eletronicamente em 04/09/2020 14:28)
FABIANA COLOMBELLI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1907987

(Assinado eletronicamente em 04/09/2020 19:05)
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1703833
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