
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 9/2020 - PPGIES/ILATIT 

Foz Do Iguaçu-PR, 25 de setembro de 2020.

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGIES - 2020

Data: 04/09/2020

Horário: 10:00 às 12:15

Local: On-line via Meet

Link da reunião: meet.google.com/fza-ojkt-rxz

Transmissão ao vivo:

stream.meet.google.com/stream/10090d10-de9a-4437-9949-d38f4c058035

Membros do Colegiado:

Professores: Andréia Cristina Furtado; Janine Padilha Botton; Jiam Pires Frigo; Jorge Javier Gimenez

Ledesma; José Ricardo Cezar Salgado; Kátya Regina de Freitas Zara; Leonardo da Silva Arrieche;

Marcela Boroski; Márcia Regina Becker; Márcio de Sousa Góes; Marciana Pierina Uliana; Oswaldo

Hideo Ando Junior; 

Representante discente: Alessandra Bussador.

Representante técnica: Fabiana Colombelli.

Ausências justificadas: Priscila Ferri Coldebella (licença). Caroline da Costa Silva

Gonçalves (Consulta médica). Edna Possan (reunião).
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Convidados: Maria das Graças Cleophas Porto, Michel Rodrigo Zambrano Passarini,

Liciane Rolling.

 

Leitura do Expediente;

 

Exclusões/Inclusões/ordenação: Mantida a ordem do dia. Excluído a IN

 

Comunicações

 

- 2ª Reunião do FOCOPG

PROAP UNILA. Foi relatado que o problema está em serviços de tradução, publicação de

livro e revisão. A chamada para a licitação, qualquer editora que atenda aos critérios

estipulados no termo de referência poderá participar. Porém, a qualidade em licitação de

tradução não atende aos professores (traduções ruins do google). Editorial não coloca em

licitação. Liciane consultou UFPR. As reuniões que fizeram foram para tentar utilizar essa

forma simplificada. Porém, tem-se um parecer da Procuradoria (n.

00120/EJS/PFUNILA/PGF/AGU) que afirma que deve-se seguir a seguinte orientação: “

[...] Isto se dá justamente para que o permissivo do art. 24, XXI, da Lei 8.666/1993 não se

transforme em via de abuso na contratação pública - ou seja, para que produtos de uso

habitual da ICT sejam contratados mediante dispensa, sob o pretexto de utilização em

iniciativa de pesquisa e

desenvolvimento. Os produtos de uso habitual da ICT devem sempre preferir a via

rotineira da contratação pública para obtenção do melhor preço”.

Solicitou perguntar colegiado se queremos manter a rubrica ou mudar para as demais

como reagentes ou participação em eventos. O prazo para abrir a licitação é muito

oneroso. A sugestão é eliminar a rubrica de contratação de serviços.



O Prof. Leonardo informou os principais pontos da 2ª Reunião do FOCOPG, realizada wm

01/09/2020. Alexande Vogliotti relatou sobre as formalidades atinentes à minuta de

criação do FOCOPG (é necessária uma alteração no regimento para incluir o FOCOPG). É

previsto quinze dias para concluir detalhes da instrução processual. Foi solicitado

representação dos coordenadores na COSUP e CONSUN. A publicação do FOCOPG será

efetivada, porém, as representações dos Coord. dos PPG estão vinculadas a trâmites

internos e conselho, pois demandam alteração do regimento geral da UNILA, o que

necessita análise de dois consultores do CONSUN.

Foi aprovado na última reunião do CONSUN a suspensão de prazos para titulação, a partir

de 17 de março deste ano. É devido ao programa avaliar cada caso individualmente

(nomear todos os estudantes) e com justificativa. O limite deverá ser a critério de cada

programa. Professor Lucas Mesquita defende que não temos como fechar um prazo agora.

Fernando relata que na resolução diz que estão suspensos os prazos máximos.

Art. 1º Suspender os prazos, máximos, de integralização dos

cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, da UNILA,

estabelecidos nos regimentos internos dos programas de

pós-graduação, permitindo aos colegiados, em caráter

excepcional, deliberarem sobre os casos específicos, no quesito

prazo, enquanto perdurar o cenário epidemiológico da Covid-19.

Art. 2º As decisões dos colegiados, de que tratam o art. 1º,

deverão ser registradas em ata, e comunicadas à Pró-reitoria de

Pesquisa e Pós-Graduação, visando assegurar e regular emissão

de certificados e diplomas dos cursos de pós-graduação. Art. 3º

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Foi publicado no Boletim de Serviço nº 78, de 3 de setembro de 2020, na página 1.



A Pró-Reitora recomenda que se avalie 1 por 1 no colegiado, a partir de 17 de março.

Porém, foi relatado que a matrícula em ERE é opcional aos alunos e professores. Logo,

entende-se que os prazos estão suspensos. O CONSUN já paralisou o prazo. No PPGIES

serão todos os discentes.

A melhor conclusão sobre a questão foi aplicar-se uma suspensão do prazo para todos os

discentes. Ao retornar, o prazo volta a valer do ponto que estava antes (em 17 de março).

Com relação ao estágio de docência a Profa. Danúbia relata que cabe ao colegiado de cada

PPG aprovar estágio em disciplinas da graduação remota.

Nota do coordenador: Na página 35 da INSTRUÇÃO NORMATIVA PRPPG Nº 01/2019

sobre o estágio em docência, o Art 93 estabelece várias alternativas para o estágio, tais

como, compartilhar a orientação de TCC e elaboração de planos de ensino junto ao

docente. O componente curricular da graduação deve estar em consonância com a

pesquisa do pós-graduando.

- Ingresso 2021: Formato remoto. Existe uma portaria da PRPPG que permite o processo

seletivo em formato remoto.

- Política de pós-graduação (em pauta na Cosuen reunião n° 40 de 11/09/2020)

Algumas alterações foram feitas em relação às discutidas com os coordenadores dos PPG

na gestão anterior da PRPPG. Foi enviada diretamente à COSUEN. Na reunião do

FOCOPG foi questionado que pontos polêmicos como PROAP UNILA será usado os

mesmos critérios de distribuição de valores que são acatados no PROAP CAPES (Prof.

Lucas).

- Cenário de bolsas;

Redução pelo MEC. Afetará a UNILA. Sem sinalização positiva para 2021. PRPPG

priorizará a manutenção das existentes.



1.  

1.  

- Apoio às revistas científicas dos PPG. A Pró-reitora não conhece todas as revistas

vinculadas à UNILA. Ações serão tomadas, a fim de promover apoio por parte da PRPPG.

- Calendário do ERE aprovado;

Resolução nº 10/2020/Consun - Que institui o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação

para o Período Especial Emergencial de 2020

A resolução foi aprovada na 53ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de agosto de 2020 e

publicada no Boletim de Serviço nº 76, de 31 de agosto de 2020 (Processo nº

23422.009473/2020-51).

- Acesso emergencial aos laboratórios e biblioteca;

Dois protocolos enviados pela BIUNILA e pela SACT para debate hoje na CAPAacad.

Sugestões são bem-vindas (Prof. Lucas, representante dos PPG na CAPAacad).

Link

 

Aprovação ad referendum

 

- As atas das reuniões extraordinárias de 28/08/2020 (décima reunião) e 14/08/2020 (nona

reunião) foram aprovadas por unanimidade.

 

Ordem do dia

 

Pauta:

1) Aprovação de instrução normativa e formulário de solicitação de troca de orientação;



Foi adequada a questão da atividade de tese e dissertação e a normativa foi alinhada para

aprovação, incluindo as observações dos professores da décima reunião extraordinária;

2) Oferta de disciplinas no período remoto emergencial;

Solicitou-se que os professores façam um planejamento e deem preferência às disciplinas

obrigatórias. Calendário aprovado inicia em 14/09.

A Resolução nº 10/2020/Consun institui o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação para

o Período Especial Emergencial de 2020.

Foi aprovado que as disciplinas indicadas pelos docentes, seja permitindo que possam ser

lecionadas por um só professor em casos específicos, e que a disciplina em cooperação

com o PPGECI seja aberta no PPGIES .

3) Formalização de uso do espaço L015 - JU - GEPEnSE

Solicitada a anuência do PPGIES, em relação a implantação do Laboratório de Manufatura

Aditiva e Prototipação Rápida, seguindo as diretrizes aqui colocadas, bem como a

indicação dos nomes dos respectivos professores e aprovação formal do layout enviado. O

layout foi aprovado e os Prof. Oswaldo e Jorge foram indicados para ficarem de

responsáveis.

4) Aprovação pelo PPGIES do ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL DE DANIELLA LURY

MORGADO, SUPERVISIONADO POR OSWALDO HIDEO ANDO JUNIOR (Processo

23422.009973/2020-34)

O colegiado entendeu que a solicitação deve retornar, pois a pós doutoranda já conclui

antes da normativa de pós-doutorado ser estabelecida. Aguarda-se o relatório final para

encerramento.

5) Solicitações de alunos para aproveitamento de exame de proficiência



Os seguintes discentes solicitaram aproveitamento de Proficiência em Inglês, abaixo os

pareceres da Comissão de Proficiência, os quais foram aprovados pelo colegiado: Douglas

Felipe Galvão; Fabrizzio C. Gaspar; Joylan N. Maciel e Luciano A. Fiamonzini.

PARECER DA COMISSÃO DE PROFICIÊNCIA PPGIES

Discente solicitante: Douglas Felipe Galvão

Demanda: Solicitação de aproveitamento de exame de proficiência em Inglês.

Nível: Doutorado

HISTÓRICO: O doutorando Douglas solicitou dia 26 de agosto de 2020 o pedido para

aproveitamento de Exame de Proficiência em língua Inglesa, pois realizou este exame no

Centro Universitário Assis Gurgacs em 22 de agosto de 2020, alcançando a nota 8,0.

PARECER: Considerando a Instrução Normativa Complementar Nº 02 do Programa de

Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade de 07 de fevereiro de 2020,

o doutorando Douglas Felipe Galvão apresentou comprovante de realização do exame

alcançando nota suficiente para ser aprovado. Desta forma, a Comissão de Proficiência é

FAVORÁVEL ao pedido. 

PARECER DA COMISSÃO DE PROFICIÊNCIA PPGIES

Discente solicitante: Fabrizzio Cedraz Gaspar

Demanda: Solicitação de aproveitamento de exame de proficiência em Inglês.

Nível: Doutorado

HISTÓRICO: O doutorando Fabrizzio solicitou dia 26 de agosto de 2020 o pedido para

aproveitamento de Exame de Proficiência em língua Inglesa, pois realizou este exame no

Centro Universitário Assis Gurgacs em 22 de agosto de 2020, alcançando a nota 7,0.



PARECER: Considerando a Instrução Normativa Complementar Nº 02 do Programa de

Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade de 07 de fevereiro de 2020,

o doutorando Fabrizzio Cedraz Gaspar apresentou comprovante de realização do exame

alcançando nota suficiente para ser aprovado. Desta forma, a Comissão de Proficiência é

FAVORÁVEL ao pedido. 

PARECER DA COMISSÃO DE PROFICIÊNCIA PPGIES

Discente solicitante: Joylan Nunes Maciel

Demanda: Solicitação de aproveitamento de exame de proficiência em Inglês.

Nível: Doutorado

HISTÓRICO: O doutorando Joylan solicitou dia 25 de agosto de 2020 o pedido para

aproveitamento de Exame de Proficiência em língua Inglesa, pois realizou este exame no

Centro Universitário Assis Gurgacs em 22 de agosto de 2020, alcançando a nota 8,0.

PARECER: Considerando a Instrução Normativa Complementar Nº 02 do Programa de

Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade de 07 de fevereiro de 2020,

o doutorando Joylan Nunes Maciel apresentou comprovante de realização do exame

alcançando nota suficiente para ser aprovado. Desta forma, a Comissão de Proficiência é

FAVORÁVEL ao pedido. 

PARECER DA COMISSÃO DE PROFICIÊNCIA PPGIES

Discente solicitante: Luciano Ari Fiamonzini

Demanda: Solicitação de aproveitamento de exame de proficiência em Inglês.

Nível: Mestrado



HISTÓRICO: O mestrando Luciano solicitou dia 26 de agosto de 2020 o pedido para

aproveitamento de Exame de Proficiência em língua Inglesa, pois realizou este exame no

Centro Universitário Assis Gurgacs em 22 de agosto de 2020, alcançando a nota 7,0.

PARECER: Considerando a Instrução Normativa Complementar Nº 02 do Programa de

Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade de 07 de fevereiro de 2020,

o mestrando Luciano Ari Fiamonzini apresentou comprovante de realização do exame

alcançando nota suficiente para ser aprovado. Desta forma, a Comissão de Proficiência é

FAVORÁVEL ao pedido. 

6) Suspensão dos prazos para alunos com risco de júbilo e demais;

Foram apresentadas duas propostas para este tema, primeiro de suspender o prazo para

todos os discentes, e caso necessário, ao retornar as atividades presenciais, o prazo volta a

valer do ponto que estava antes, em 17 de março de 2020; esta proposta teve nove votos e

foi a aprovada. E a outro proposta com dois votos foi de aprovar que os discentes

enviassem a solicitação de prorrogação com justificativa para aprovação no colegiado.

7) Troca de rubrica do uso do recurso PROAP CAPES e atualização;

Rubrica com exigência de edital de licitação: Produção, revisão, tradução, editoração,

confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades

desenvolvidas no âmbito dos PPGs.

Foram apresentadas três propostas: 1) Aprovar todo o recurso do PPGIES para a rubrica:

Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. 2) Aprovar para as

seguintes rubricas: Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa; e

Participação de professores, pesquisadores em atividades e eventos científico-acadêmicos

no país e no exterior. E 3) Manter como está e pedir a dispensa de licitação para a rubrica

Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos
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científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs,

tendo ciência que em alguns casos pode não ser atendido. A última proposta, ou seja, a

proposta três, foi a escolhida por unanimidade.

 

Palavra-livre

 

Não houve.

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

(Assinado eletronicamente em 25/09/2020 08:51)
FABIANA COLOMBELLI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1907987

(Assinado eletronicamente em 29/09/2020 18:23)
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1703833
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