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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGIES - 2020

Data: 03/07/2020

Horário: 10:00 às 12:15

Local: On-line via Skype

Link da reunião: https://join.skype.com/xoHc2OIjuoRO.

Membros do Colegiado:
Professores: Andréia Cristina Furtado; Caroline da Costa Silva Gonçalves; Leonardo da Silva Arrieche;
Janine Padilha Botton; Gustavo Adolfo Ronceros Rivas; José Ricardo Cezar Salgado; Marcela Boroski;
Marciana Pierina Uliana; Priscila Ferri Coldebella; Kátya Regina de Freitas Zara, Jiam Pires Frigo,  

Representante discente: Sílvia Sônia da Silva.
Representante técnica: Fabiana Colombelli.
Ausências não justificadas: Oswaldo Hideo Ando Junior; Márcio de Sousa Góes.

Ausências justificadas: Maria das Graças Cleophas Porto; Márcia Regina Becker.
Convidados: Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Alessandra Bussador.

1  Leitura do Expediente;

Exclusões/ordenação: Mantida a ordem do dia.

2  Comunicações

- Processo Seletivo 2.2020 e 1.2021. O Prof. Leonardo Informou que a viabilidade de lançamento de

edital irá depender dos resultados do trabalho do comitê de Combate à Pandemia e do retorno às aulas.

Será necessária uma orientação institucional para decidirmos sobre o edital;

- Foi criada, pela CIEC, a Comissão de Acompanhamento e Planejamento de Atividades Acadêmicas e

Administrativas, em cenário de pandemia; O comitê vai propor ações de ensino no âmbito da pandemia;

A PRPPG selecionou um membro dos coordenadores para a CIEC. O Prof. Lucas, coordenador do

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, se ofereceu a participar do comitê;



- Dúvidas sobre a CAPES: Prazos para defesa mestrado e doutorado. Mestrado há a prática dos seis

meses de prorrogação. A Capes não deliberou sobre isso. Não há definido. A Portaria 55 estabelece que

não avaliará os programas perante o tempo de defesa dos alunos. Como não há um prazo estabelecido

pela capes, a UNILA (PRPPG) deverá emitir uma nota para autorizar/apoiar a extensão dos prazos de

conclusão;

Dúvidas sobre bolsas: Capes até três meses. Unila depende do orçamento, mas isso precisa ser definido.

O período não pode ser muito longo, a PRPPG fará uma consulta à CAPES;

- Necessidade de acesso aos laboratórios deverá ser respondida para a PRPPG e gabinete via memorando;

- Solicitação MAI / DAI para os PPGs da UNILA: Enviar as propostas para a PRPPG que fará a

submissão. A PRPPG enviará um e-mail para orientar sobre o procedimento;

- Bolsa até dezembro de 2020. Indicar os alunos para receber bolsas. Minimizar a evasão. Consultar os

programas quanto aos alunos que estão propensos à evasão pela falta de bolsa. Demandas reprimidas e

evasão. A origem dos recursos é de 40% restrito oriundo do orçamento da PRPPG. Foi liberado no

Congresso Nacional e estão aguardando o recurso para a PRPPG. Vão tentar re-adequar para atender as

bolsas emergenciais. (é um recurso de 2020, devendo ser utilizado até dezembro). Aguardando instruções

pela Proplan.

- Necessidade de espaço para implantação de Laboratório intitulado Manufatura e Prototipação Rápida

para realização das pesquisas do GPEnSE, do PPGIES; deverá ser encaminhado ao GT de laboratórios.

3 Pauta

1) Criação da comissão do regimento do colegiado

2) Alterações no plano de trabalho PROAP UNILA

3) Solicitações discentes

Ordem do dia

1) Criação da comissão do regimento do colegiado

a. Fase de esclarecimentos;

b. Fase de propostas (recebidas por e-mail/WhatsApp);

1. Professores indicados: Leonardo e Caroline.

c. Fase de votação: Aprovado

2) Alterações no plano de trabalho PROAP UNILA



a. Fase de esclarecimentos

O coordenador apresentou as modificações do plano anterior e o colegiado aprovou por unanimidade.

b. Fase de propostas;

1. Aprovar

c. Fase de votação: Aprovado

3) Solicitações discentes

A discentes TIFFANY M. YU solicitou dispensa do estágio de docência, encaminhando os documentos e
formulário exigidos, porém não havia comprovação da carga horária total na declaração apresentada,
portanto o pedido foi INDEFERIDO.

A discente JESSICA YUKI DE LIMA MITO solicitou reaproveitamento da disciplina de Economia
Espacial e Desenvolvimento regional, realizada na Unila. Seu pedido foi DEFERIDO.

A discente TUNÍSIA SCHULER submeteu seu projeto para aprovação do colegiado, pois devido ao seu
tratamento de saúde, foi autorizada o adiamento na entrega, seu projeto foi DEFERIDO.

A discente LISA SAMUDIO solicitou dispensa do estágio de docência, encaminhando os documentos e
formulário exigidos, porém na declaração faltou o período que a disciplina foi ministrada. Portanto seu
pedido foi INDEFERIDO.

4  Palavra-livre
Não houve.

Nada mais havendo, eu, Fabiana Colombelli, lavrei a presente ata.

(Assinado eletronicamente em 10/07/2020 14:23)
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