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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGIES - 2020

Data: 23/10/2020

Horário: 10:00 às 12:15

Local: On-line via Google Meet

Link da reunião: meet.google.com/yfk-cbre-mbo

Membros do Colegiado presentes:

Professores:

Andréia Cristina Furtado, Caroline da Costa Silva Gonçalves, Leonardo da Silva Arrieche, Gustavo Adolfo
Ronceros Rivas, José Ricardo Cezar Salgado, Marcela Boroski, Márcia Regina Becker, Marciana Pierina Uliana,
Kátya Regina de Freitas Zara, Janine Padilha Botton e Jorge Gimenez.

Professores ausentes: Jiam Pires Frigo, Marcio de Sousa Góes e Oswaldo Hideo Ando Junior.

Ausências justificadas: Priscila Ferri Coldebella (licença maternidade).

Representante discente presente: Sílvia Sônia da Silva.

Convidados presentes: Edna Possan e Maria das Graças Porto.

O professor Leonardo da Silva Arrieche iniciou a reunião, apresentou os pontos encaminhados e iniciou a discussão
dos pontos.

1 Comunicações.

O professor Leonardo da Silva Arrieche relatou sobre as discussões da reunião do FOCOPG de 20/10/2020; Sobre

o GT Laboratórios do PPGIES informou que a Planilha parcial será enviada para a aquisição com verba PROAP

CAPES e destacou que a planilha pode ser preenchida até o dia 6/11/2020; Informou sobre o Convênio que está

sendo elaborado entre UNILA e a UAmérica e a publicação dos Editais do PPGIES de homologações preliminares



das inscrições de mestrado e doutorado. O professor Leonardo da Silva Arrieche também relatou sobre as

avaliações em andamento pelas comissões: as Solicitações de dispensa de estágio em docência pela Comissão de

Bolsas, e os Projetos de mestrado e doutorado Turma 2020-1 pela Comissão de projetos.

2 Aprovações por ad referendum.

O professor Leonardo da Silva Arrieche relatou as aprovações realizadas por ad referendum anteriores a esta

reunião e pôs em votação. A Ata da 9° Reunião Ordinária do Colegiado do PPGIES

(https://portal.unila.edu.br/doutorado/ppgies/documentos-2/ATAPPGIES.pdf) e as Bancas de qualificação de

mestrado a seguir, aprovadas pelo coordenador Leonardo da Silva Arrieche por ad referendum, foram aprovadas

por unanimidade pelo colegiado do PPGIES. Dados das bancas: 1 - Nome completo: Francisco Antonio Canzi /

Título do Trabalho: Efeito da Polinização na Composição do Café Arábica (Coffea arabica L.): Capacidade

Antioxidante, Compostos Bioativos e Precursores de Compostos Voláteis / Orientador(a): Marcela Boroski /

Coorientador(a): Priscila Ferri Coldebella / Sugestão para membros da banca: indicar 2 membros para mestrado e 3

para doutorado, podendo ser o coorientador um desses membros / Dr(a). Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior

(membro) - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da UNILA. / Dr(a): Patrícia Valderrama (membro) -

Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos - UTFPR/Campo Mourão. / Link:

https://drive.google.com/file/d/1q3dodOcr-vYjDJpR9UyR10Tab1EJtLqa/view?usp=sharing / 2 - Nome completo:

Andréia da Cruz Rodrigues / Título do Trabalho: Utilização de derivados de produtos naturais porfirinóides na

inativação de microrganismos usando a terapia fotodinâmica / Orientador(a): Marciana Pierina Uliana Machado

Co-orientador(a): Michel Rodrigo Zambrano Passarini / Sugestão para membros da banca: Dr(a): Michel Rodrigo

Zambrano Passarini (coorientador) / Dr(a). Caroline da Costa Silva Gonçalves (membro) / Link:

https://drive.google.com/file/d/10OkZLuJA-lzRR5zovWkH71Sy_3WTm_mC/view?usp=sharing /

3 Pauta:

O professor Leonardo da Silva Arrieche apresentou a pauta e questionou os demais sobre alteração. A pauta foi

mantida conforme constava na convocação.

Ponto 1) Aprovação do Plano de Trabalho do Edital 96/2020/PRPPG - Programa de Apoio à Pós-Graduação

(PROAP) da UNILA (link: https://documentos.unila.edu.br/editais/prppg/96-2);

O professor Leonardo da Silva Arrieche apresentou o ponto e algumas propostas pré-definidas, e em discussão

organizou as propostas junto aos membros do colegiado para votação. As propostas ficaram conforme segue:

Proposta A1: Divisão do valor destinado ao PPGIES por professor, com data limite para gastar (data do primeiro

relatório parcial). Após o recurso remanescente volta para uso do programa.



Proposta A2: Divisão geral por rubrica e compra geral do programa (essa divisão foi assim organizada: 33% da

verba, por demanda e ordem de pedido para manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa; 33%

da verba, por demanda e ordem de pedido para produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de

conteúdos científico acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos programas de

pós-graduação; e 33% da verba, para os softwares mais demandados: MatLab, Statistics, Origin, SPSS, NVivo,

Comsol, aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação, caracterizadas como custeio).

Proposta A3: Divisão meio a meio. R$ 25000 para professores e R$ 25000 para o programa.

A Proposta A1 recebeu 11 votos e as Propostas A2 e A3 não receberam votos.

Considerando a votação o professor Leonardo da Silva Arrieche organizou mais duas propostas para definir melhor

o uso do recurso:

Proposta A1.1 - Divisão Igualitária por professor. Cada um decide a rubrica que irá gastar (informar ao

coordenador até 29/10/2020).

Proposta A1.2 - Divisão por professor de acordo com o número de orientandos e coorientandos até 10 (conforme

feito com o PROAP CAPES, informar ao coordenador até 29/10/2020).

A Proposta A1.1 recebeu 6 votos e a Proposta A1.2 recebeu 7 votos.

Desta forma, o colegiado do PPG IES decidiu que a divisão do valor destinado ao PPGIES será feita pelo total de

professores, com data limite para uso do recurso e como referência a data do primeiro relatório parcial. Após esta

data, o recurso remanescente retornará para uso do programa. Cada docente decide a rubrica que irá gastar. Os

docentes devem informar ao coordenador até 29/10/2020.

Ponto 2) Aprovação de Estágio em Docência em disciplinas online;

O Estágio em Docência em disciplinas online foi aprovado com 8 votos dos presentes.

Ponto 3) Exames de proficiência.

O professor Leonardo da Silva Arrieche apresentou os casos encaminhados e a professora Janine Padilha Botton

relatou sobre os casos analisados. Posto em votação, os pareceres realizados pela comissão foram aprovados por

unanimidade pelo colegiado. Seguem pareceres da comissão em resumo: Exame deferido: Andressa Alves Silva

Panatta (inglês). Exames indeferidos: Kathleen Dall Bello de Souza Risson (inglês), Kathleen Dall Bello de Souza

Risson (espanhol) e Leonardo Pereira Lins (inglês).



Ponto 4) Palavra-livre. Em aberto.

Sílvia Sônia da Silva pede esclarecimento: Como que será feito com quem estava em estágio docência presencial?

Professora Caroline da Costa Silva Gonçalves fala que o semestre 2020.1 deverá retornar em modalidade remota e

assim também o estágio docência.

Finalizada a reunião, eu, João Abner Santos Bezerra, lavrei esta ata, que segue assinada pelo Coordenador do

PPGIES e por mim.

(Assinado eletronicamente em 30/10/2020 11:36)
JOAO ABNER SANTOS BEZERRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 1960209

(Assinado eletronicamente em 30/10/2020 15:47)
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1703833
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