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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 3/2021/PPGIES/ILATIT
Foz Do Iguaçu-PR, 26 de março de 2021.

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO PPGIES

Data: 05/03/2021

Hora: 10:00 às 13:00

Facilitador: Leonardo

Local: On-line via Meet

Link da reunião: meet.google.com/eja-qozw-xhf

Participação

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

Botton; Jiam Pires Frigo; José Ricardo Cezar Salgado; Katya 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: Marcio de Sousa Góes (Reunião PRPPG), Oswaldo Hideo Ando Junior

(aulas).

Convidados: Maria das Graças Cheophas Porto; Michel Rodrigo Zambrano Passarini. 

Aprovação da ata

Aprovação da ata da 1° reunião extraordinária do colegiado do dia 19/02/2021.

Deliberação: Aprovar na próxima reunião.

Leitura do expediente*
 

Solicitações de discentes.
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Complemento do regimento para exigência de publicação.
 
 
Definir data para entrega de projetos turma 2021, com co-orientações.
 
 
Analisar sobre critérios para avaliação dos projetos.
 
 
Deliberar sobre solicitações de trancamentos dos discentes do Prof. Oswaldo.
 
 
Deliberar sobre alteração de professor colaborador para permanente.
 
 
Decidir sobre o nome do PPGIES no SIGAA - alteração retirando nome Interdisciplinar.
 
 
Avaliar sobre proposta de novas disciplinas para o PPGIES.
 
 
Deliberar sobre disciplinas transversais da UFPR (AE/AC).

 

Ordem do Dia

Alterações: Aprovada a ordem.

Comunicações

Stella Express - treinamento para a coordenação sobre o Stella foi feito semana passada; a

coordenação e a comissão de credenciamento do PPGIES estudarão a plataforma e passarão

aos docentes como avaliar e melhorar seus índices de produtividade.

Bolsas CAPES - o PPGIES recebeu mais duas bolsas, uma de doutorado e outra de mestrado.

A Comissão de Bolsas solicitou aos discentes a atualização de suas produções acadêmicas para

serem enviadas até 07/03 para selecionar os novos bolsistas.

Contribuição em disciplinas - três professores se ofereceram para contribuir nas nossas

disciplinas:

1) Professor Lourenço, do curso de Eng. Química, propõem a disciplina de Planejamento de

Experimentos;

2) Professor Marcelo Kapp, contribuirá com a disciplina de Metodologia com a Professora

Maria da Graça;



1.  

2.  

3.  

3) Professor Rinaldo de letras, que auxiliará no exame de proficiência em Inglês.

Requisitos e Prazos - a Secretaria do PPGIES elaborou uma planilha sobre requisitos e prazos

para a realização das defesas dos discentes e disponibilizou no site.

Pauta

1. Solicitações de discentes

 

Extrato de Atas da Reunião da Comissão de Bolsas de 04/03/2021.

 

Os discentes abaixo apresentaram Planos de Trabalho de Estágio de Docência, a Comissão

de Bolsas deliberou, por unanimidade, o deferimento e aprovação:

1) Glenda Rodrigues de Sousa Gaio;

2) Jaqueline Tomasini;

3) Shirley Chamby Espejo;

4) Fernando David Cespedes Villalba;

5) Andréia da Cruz Rodrigues;

6) Priscila Romero Mazzini Pereira.

A Comissão solicita novamente ao discente Itamar Pena Nieradka comprovação de

atividade docente em ensino superior para a dispensa de estágio de docência.

O colegiado aprovou os pareceres da Comissão de Bolsas. 

 

Dispensa de Exame de Proficiência.

 

Os alunos listados tiveram suas solicitações avaliadas pela comissão de proficiência, que

emitiu os seguintes pareceres: 

 

Priscila Romero (Inglês, favorável);
 
 
Jaqueline Tomasini Orth (Inglês, favorável);
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Marcos Roque da Rosa (Inglês, favorável);
 
 
Maria Gabriela Azevedo Barros (Inglês e Espanhol, favorável);
 
 
Denis Porrio Viveros Rodas (Inglês, favorável).

 

O colegiado aprovou os pareceres da Comissão de Proficiência. 

Os discentes Wagner Grizorti (Inglês, desfavorável) e Rosane Grignet (Inglês,

desfavorável) terão suas solicitações verificadas pela Comissão de Proficiência novamente.

 

Aproveitamento de Créditos

 

Os discentes abaixo relacionados tiveram suas solicitações avaliadas pela coordenação

que emitiu os pareceres descritos a seguir:

 

Hel Graff - disciplinas cursadas em 2013: Conforto Ambiental em Espaços

Urbanos Abertos e Metodologia Científica Aplicada à Arquitetura e ao

Urbanismo - solicitação indeferida

 
 

Rosane Grignet - disciplinas cursadas em 2018 - Estatística Aplicada à

Biociências; Seminários De Pesquisa; Genética Humana e Clínica - solicitação

deferida

 
 

Elias Pelozato - disciplinas cursadas em 2018 e 2019 - Mercados da Energia

Elétrica; Programação Linear e Inteira; Biopolímeros; Mecânica dos Fluidos -

solicitação deferida

 

O colegiado aprovou os pareceres da Coordenação;

2. Complemento do regimento para exigência de publicação

Consta no regimento geral do PPGIES:



Mestrado - ter publicado (ou recebido formalmente o aceite para publicação) de pelo menos 1

(um) trabalho técnico em evento científico ou equivalente (capítulo) considerado relevante

para a área Interdisciplinar - Câmara III da CAPES, preferencialmente, publicação em

periódico indexado ou equivalente com qualis B1 ou superior.

Doutorado - Ter publicado (ou recebido formalmente o aceite para publicação) de pelo menos

2 (dois) trabalhos técnicos em evento científico ou equivalente(capítulo) considerado relevante

para a área Interdisciplinar - Câmara III da CAPES sendo obrigatoriamente pelo menos 1

(uma) das publicações em periódico indexado ou equivalente com qualis B1 ou superior.

Proposta 1: Considerar capítulo de livro como a publicação equivalente ou submissão de artigo

ou trabalho técnico. Para doutorado, duas publicações, uma em evento ou equivalente

(capítulo, trabalho técnico, submissão) e outra em periódico B1 ou superior (ou as duas em

periódico). Elaborar instruções (Tabela) para direcionar as publicações: Prof Caroline e

Fabiana.

Deliberação: Aprovado

3. Definir data para entrega de projetos turma 2021, com coorientações

Proposta: 31/07/2021.

Deliberação: Aprovado.

4. Rubrica para avaliação dos projetos

Foi disponibilizado para a análise prévia do colegiado a rubrica de avaliações dos projetos

elaborada pela comissão de projetos.

Proposta 1: Aprovar a rubrica e a comissão avaliar.

Proposta 2: Não aprovar a rubrica e aguardar nova proposta.

Proposta 3: Atribuir a aprovação dos projetos (2020 em diante) aos orientadores e

coorientadores que autorizaram o envio ao colegiado, seguindo a ficha de avaliação da área

interdisciplinar até que a rubrica seja ajustada. (sete votos)

Deliberação: foi aprovada a proposta 3. 

5. Deliberar sobre solicitações de trancamentos de discentes

É necessário que o colegiado aprove as solicitações de trancamento dos discentes abaixo

relacionados, conforme comunicado na reunião extraordinária de 19/02/2021:

Mauricio Mafra (mestrando) orientado por Prof. Oswaldo (seis meses).

Fernando Marcos de Oliveira (doutorando) orientado por Prof. Oswaldo (doze meses).

Proposta 1: Aprovar os trancamentos. (6 votos)



Proposta 2: Reprovar o trancamento até que termine o prazo da pandemia de 8 meses. (4

votos)

Deliberação: a solicitação de trancamento foi aprovada.

6. Deliberar sobre alteração de professor colaborador para permanente

A Comissão de Credenciamento analisou as solicitações de mudança para a categoria de

professor permanente de Michel Rodrigo Zambrano Passarini e Maria das Graças Cleophas

Porto e emitiu pareceres favoráveis.

Proposta: Aprovar os pareceres.

Deliberação: Aprovado.

7. Decidir sobre nome do PPGIES no SIGAA - alteração retirando nome Interdisciplinar

O Programa está registrado na CAPES com o nome Energia & Sustentabilidade, conforme

PORTARIA MEC Nº 996, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020. No sistema da Unila está com o

nome Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade. Alteração deve passar por aprovação da

CAPES e trâmites legais.

Proposta: Solicitar adequação do nome via plataforma sucupira.

Deliberação: aprovado.

8. Avaliar sobre proposta de novas disciplinas para o PPGIES

Foi disponibilizado para análise prévia pelo colegiado a criação de duas novas disciplinas

pertinentes ao PPGIES:

Planejamento e Análise de Experimentos CH: 60 CR: 4 Nível: M/D Linhas: L1 & L2.

Lógica e Sistemas Inteligentes CH: 60 CR: 4 Nível: M/D Linhas: L1 & L2.

Foi aprovado.

9. Deliberar sobre disciplinas transversais da UFPR cursadas como alunos especiais -

Aproveitamento de estudos/aproveitamento de créditos

Ao cursar uma disciplina transversal da UFPR o discente pode escolher o aproveitamento de

créditos ou a equivalência de disciplina com o PPGIES, caso haja. Ao solicitar equivalência,

os créditos a serem aproveitados seguem a disciplina do PPGIES. No entanto, se for

aproveitamento de créditos, serão contados os créditos totais da disciplina cursada.

Foi aprovado.



Palavra Livre

Não houve.

Próxima Reunião Ordinária

09/04/2021

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

(Assinado digitalmente em 26/03/2021 09:52)
FABIANA COLOMBELLI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 1907987

(Assinado digitalmente em 26/03/2021 10:51)
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PPGIES (10.01.06.04.04.07)

Matrícula: 1703833
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