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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGIES - 2020
Data: 05/06/2020

Horário: 10:00 às 12:15

Local: On-line via Skype

Participantes: Andréia Cristina Furtado; Caroline da Costa Silva Gonçalves; Leonardo da Silva
Arrieche; Janine Padilha Botton; Gustavo Adolfo Ronceros Rivas; José Ricardo Cezar Salgado; Jiam
Pires Frigo; Jorge Javier Gimenez Ledesma; Marcela Boroski; Márcia Regina Becker; Marciana Pierina
Uliana; Priscila Ferri Coldebella; Kátya Regina de Freitas Zara; Maria das Graças Cleophas Porto;
Michel Rodrigo Zambrano Passarini; representante técnica Fabiana Colombelli e representantes discentes
Silvia Sonia da Silva e Alessandra Bussador. Ausências justificadas: Márcio de Sousa Góes. 
Ao quinto dia do mês de junho, reuniram-se, via Skype, os participantes acima listados para a quinta
reunião ordinária do colegiado do PPGIES.

1  Expediente

1.1  Comunicações:

- Boas-vindas aos novos colaboradores;
- Pós-doutorado na UNILA - aprovada na COSUP as normas para que docentes e técnicos possam fazer
pós-doc, com ou sem bolsa. Para afastamento, professor Jiam relembrou que o pós-doutorado deverá
acontecer a uma distância mínima de 150 km;
- Atualização sobre a Coleta Sucupira - finalizada a coleta e enviada à CAPES pelo coordenador, Prof.
Leonardo. No momento é aguardada a confirmação do envio pela PRPPG;
- A profa. Andréia, a pedido da coordenação, encaminhou o formulário para preenchimento do n° de
vagas que cada professor deseja oferecer no próximo edital de seleção de alunos. Este deve ser
preenchido até a sexta-feira do dia 19 de junho, sexta, às 10 h.
https://docs.google.com/document/d/1vADM-mbbCD5m1EqvZtB75iMMMdvSBm2452tCXCFE1bo/edit?usp=sharing
- Informe do GT coorientação (ATUALIZAR CO ORIENTAÇÕES NA PLANILHA E SALIENTAR
EM AZUL);
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fl3lWbTTMdIvW5tUglCs1aoD3hEchfbodnNnoZHQXH0/edit#gid=1624487634
- Prof. Marcela: Data e formato seminário entre professores: projetos de pesquisa (incluir alunos) -
Professora Marcela apresentará sobre o tema após alinhar com coordenação.
- Profa. Marcela informou que haverá um evento on-line sobre Workshop “Escola Internacional de
Pesquisa e Inovação Colaborativa: Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis"entre os dias 16 e 19 de
junho com a Fundação Araucária, e convidou a todos para participar e estreitar os laços com a fundação];



- Posicionamento da PRPPG sobre ensino emergencial à distância, foi encaminhado informe a respeito;
- Relatório de atividades dos discentes - foi informado que era semestral, mas foi alterado para anual de
acordo com a última instrução normativa da PRPPG;

1.2  Pauta:

1.2.1 Aprovação do Modelo do Projeto e data de entrega;
1.2.2  Atas anteriores para aprovação ad referendum;
1.2.3 Solicitações dos discentes (validação de créditos, aproveitamento de estágio de docência,

aproveitamento de proficiência);
1.2.4 Retificação da decisão de aproveitamento de estágio (ad referendum);
1.2.5 Aprovação dos textos traduzidos simplificados do site do PPGIES;

1.2.6 Definição do número de vagas por docente para o edital seleção de alunos 2020/2021;
1.2.7 Aprovação do edital de credenciamento externo interno;
1.2.8 Modelo do Relatório de atividades de estágio em docência e parecer para aprovação;
1.2.9 Solicitação de desligamento de orientação.

1.3 Inclusões/Exclusões/reordenação: pontos foram reordenados pelo coordenador sem objeção, e as
pautas 1.2.6 a 1.2.9 foram retiradas e apresentadas para próxima reunião:
DELIBERAÇÕES DAS PAUTAS
1.2.1 Modelo do projeto a entregar até o dia 26 de agosto de 2020 - os discentes deverão enviar para o
e-mail da secretaria do PPGIES o projeto, de acordo com o modelo aprovado, incluído ao final desta ata;
1.2.2 As atas anteriores foram aprovadas por  ad referendum por unanimidade;
1.2.3 Solicitação dos discentes:
a) discente ALINE CRISTIANE ROCHA LACERDA encaminhou documentos de sua proficiência em

Inglês e Espanhol, as duas solicitações serão encaminhadas à Comissão de Proficiência para uma
análise mais detalhada;

b) discente EDER ANDRADE DA SILVA encaminhou os documentos necessários para validação de 6
disciplinas: Ciência dos Materiais; Conformação Mecânica I e II; Ensaios de Materiais Metalúrgicos;
Fundição e Introdução à Engenharia de Superfícies, todas foram deferidas;

c) discente VALENTINA VÁSQUEZ ARANGO apresentou sua proficiência em Inglês, foi deferida;
d) discente ALESSANDRA BUSSADOR apresentou formulário e comprovantes para dispensa do

Estágio em Docência, foi deferido;
e) discente SILVIA SONIA DA SILVA apresentou formulário e comprovantes para dispensa do Estágio

em Docência, foi deferido;
f)  discente JHON STEVEN NAVARRO apresentou sua proficiência em Inglês, exame TOEFL ITP com

pontuação de 447 (A2 - básico/pré-intermediário), a solicitação foi encaminhada à Comissão de
Proficiência para uma análise mais detalhada;

1.2.4 Retificação da decisão de aproveitamento de estágio (ad referendum) de Aline Lacerda - foi
retificado para o aproveitamento de Estágio I & II, aprovado por unanimidade;
1.2.5 Foram aprovados os textos simplificados do site já traduzido, tanto nas versões em Inglês e
Espanhol;
2  Palavra-livre
Nada mais havendo, eu, Fabiana Colombelli, lavrei a presente ata.

(Assinado eletronicamente em 22/06/2020 11:15)
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