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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 EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO Nº 13/2020 - PPGIES/ILATIT 

Foz Do Iguaçu-PR, 28 de agosto de 2020.

ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGIES - 2020

Data: 14/08/2020

Horário: 10:00 às 12:15

Local: Online via Google Meet

Link da reunião: https://meet.google.com/wpw-iwfm-ndx

Membros do Colegiado:

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

Leonardo da Silva Arrieche; José Ricardo Cezar Salgado; Jorge Ledesma; Marciana Pierina Uliana;

Kátya Regina de Freitas Zara, Jiam Pires Frigo, Marcio de Sousa Góes, Oswaldo Hideo Ando Junior.

Representante discente: Sílvia Sônia da Silva.

Representante técnica: Fabiana Colombelli.

Ausências justificadas: Priscila Ferri Coldebella (licença); Marcela Boroski (em curso)

Ausências não justificadas: Gustavo A. Ronceras Rivas

Convidados: Maria das Graças, Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Alessandra Bussador.

 

Leitura do Expediente;
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Exclusões/ordenação: Mantida a ordem do dia.

 

Comunicações

 

- Comissão de projetos (avaliação): O Prof. Leonardo informou que foi solicitada a publicação da portaria

de nomeação da Comissão de Projetos do PPGIES, no Boletim de Serviço da Unila. Assim que a

publicação for efetivada será encaminhada por e-mail aos professores participantes;

- Chamada 025/2020 do CNPq: A Profa. Danúbia, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Unila,

encaminhou aos coordenadores a carta de resposta do Sr. EVALDO FERREIRA VILELA, Presidente do

CNPq, em resposta à manifestação expressa no Ofício SBPC-150/Dir, de 05/08/20, a respeito do item 1.3

da Chamada 025/2020 do CNPq, que estabelece que "Poderão submeter propostas os Programas de

Pós-Graduação com conceito igual ou superior a 4, na avaliação quadrienal da CAPES 2017". No que diz

respeito ao PPGIES, foi mantida a restrição à participação de programas não avaliados no referido edital.

Destaca-se que, no próximo ano, o CNPq lançará edital com o mesmo propósito, porém, será utilizado

como critério a qualificação dos projetos submetidos. A Profa. Danúbia informou ainda que a Unila

aderiu à carta em questão.

- Projeto interdisciplinar: O Prof. Leonardo informou que o projeto interdisciplinar, que está sendo

estruturado pela Comissão de Projetos, subgrupo de concepção, originalmente previsto para a Chamada

025/2020 do CNPq, terá continuidade. Foi destacado a importância dos programas interdisciplinares

terem projetos globais, relacionados às suas propostas de atuação, e que envolvam equipes em cada linha

de pesquisa. 

- Seleção de colaboradores: A seleção de professore Credenciamento, Coordena colaboradores para o

PPGIES, instruída por intermédio do EDITAL 04/2020 - PPGIES, teve a avaliação final dos candidatos no dia

https://documentos.unila.edu.br/editais/p-s-gradua-o-ppg-ies/4-0
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13/08/2020. Nessa data, os interessados participaram de entrevista online com a Comissão de ção e

Representante Técnica. O resultado provisório será divulgado em 14/08/2020, mediante aprovação do

Colegiado do PPGIES.

 

Aprovação ad referendum da ata de reunião de colegiado ordinária de 07/08/2020-

PPGIES/ILATIT

 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Ordem do dia

 

Pauta:

1) Parecer da Comissão de Credenciamento sobre Resultado Preliminar do Edital de Colaboradores

A Comissão apresentou o parecer sobre a seleção onde estavam classificados os candidatos com maior

índice de produtividade considerando juntamente as áreas inexistentes no programa. Duas propostas

foram sugeridas, (A) aprovar o parecer feito pela Comissão, ou (B) aprovar somente o primeiro candidato

com o maior IndProd. A proposta B obteve 11 votos, e a A um voto. 

2) Chamada 025/2020 do CNPq

De acordo com as comunicações dadas previamente, foi discutido sobre a participação do PPGIES na

referida chamada.

Foi decidido, por unanimidade, não enviar a proposta. 

3) Projeto Interdisciplinar para registro na Plataforma Sucupira;
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Foi discutido sobre a opção de aprovar o início da elaboração da estrutura do projeto interdisciplinar do

programa e retornar para aprovação, ou não aprovar. Foi decidido por cinco votos aprovar, contra um

voto para não aprovar, tendo uma abstenção. 

 

Palavra-livre

 

Não houve.

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

(Assinado eletronicamente em 28/08/2020 13:24)
FABIANA COLOMBELLI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1907987

(Assinado eletronicamente em 01/09/2020 00:17)
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1703833
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