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

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 11/2020 - PPGIES/ILATIT 

Foz Do Iguaçu-PR, 09 de novembro de 2020.

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGIES - 2020

Data: 06/11/2020

Horário: 10:00 às 12:15

Local: On-line via Meet

Link da reunião: meet.google.com/jvw-npbz-ujs

Membros do Colegiado:

Professores: Andréia Cristina Furtado; Caroline da Costa Silva Gonçalves; Gustavo Adolfo Ronceros Rivas; 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; Marciana Pierina Uliana.

Representante discente: Alessandra Bussador.

Representante técnica: Fabiana Colombelli.

Ausências justificadas: Priscila Ferri Coldebella (licença); Oswaldo Hido Ando Junior (recebimento materiais no

almoxarifado). Márcio Goes (Reunião na PRPPG).

1 Leitura do Expediente;

Exclusões/ordenação - excluído ponto 2 da pauta (Avaliação dos projetos de dissertação e tese - alunos de 2020 -

retorno da comissão de projetos (subgrupo de avaliação)

2 Comunicações



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Reunião FSADU (Fundação Souza Andrade do Maranhão) parceria mestrado/doutorado - houve interesse da

Fundação fazer uma parceria com o PPGIES, dando opção para que os alunos de lá pudessem assistir as

aulas on-line. Porém, no decorrer da reunião, foi informado que a Fundação iria cobrar dos alunos, sendo

assim, não será possível fazer esta parceria, já que os programas de Stricto Sensu da Unila são gratuitos;

 

Convênio de Cooperação Técnica - o Prof. Oswaldo apresentou um convênio com o Centro de Energias

Alternativas e Renováveis (CEAR) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), foram apresentada as cartas

de manifestação de interesse de ambas as partes, foi encaminhado ao Prof. Oswaldo os procedimentos para

termos um convênio, com o Plano de Trabalho. Futuramente será apresentado o andamento do convênio;

 

 

Prazos para qualificação - de acordo com o que foi decidido em reunião, os prazos para qualificação estão

suspensos, assim como os prazos de defesa, mas os que tiverem interesse em já qualificar não estão

impedidos.

 
 

Coorientação dupla - Foi enviado e-mail à área Interdisciplinar da Capes questionando, porém, ainda não

houve resposta. A coordenação entende que a coorientação dupla é possível e bem-vinda nos programas

Interdisciplinares.

 

3 Aprovações por ad referendum

- Ata da 11° Reunião Extraordinária do Colegiado do PPGIES;

A ata foi aprovada por unanimidade. 

- Aprovação de bancas de qualificação de mestrado e doutorado.

As bancas de qualificações dos discentes abaixo foram aprovadas:

 

Andréia da Cruz Rodrigues - Mestrado

 
 

Eder Andrade da Silva - Mestrado

 
 

Francisco Antonio Canzi - Mestrado

 
 

Joylan Nunes Maciel - Doutorado

 



5.  

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

 

Vinicius Milani Brisce - Mestrado

 

4 Pauta:

 

Remanejamento do Plano de Trabalho do Edital Nº 99/2020/PRPPG - o prazo era até 06/11, hoje, para

preenchimento dessa planilha. Será enviado à PRPPG, e o recurso remanescente será para compras comuns.

Os professores que não preencheram, ou que não queiram utilizar o recurso, esse valor será para o Programa

todo. Então será feita tabela de recursos remanescentes para que todos preencham com esse valor. Foi

proposto mudar a rubrica para materiais de laboratório e de uso do programa, essa proposta foi aceita por

unanimidade. Prazo para preencher tabela de recursos remanescentes é até dia 09/11/2020, às 14:00.

 
 

Avaliação dos projetos de dissertação e tese - alunos de 2020 - retorno da comissão de projetos (subgrupo de

avaliação) - ponto excluído, será apresentado na próxima reunião ordinária. 

 
 

Avaliação solicitações de dispensa de estágio docência - retorno da comissão de bolsas:

 

Parecer da comissão: Aprovado as três dispensas de estágio em docência. As solicitações dos seguintes

discentes foram aprovadas para dispensa de estágio em docência, por unanimidade:

 

Tiffany M. Yu

 
 

Kathleen Dall Bello de Souza Risson

 
 

Fernada Rubio.

 

4. Solicitação de reconsideração da decisão da Comissão de Bolsas acerca de devolução de 50 % das bolsas

recebidas pelo aluno desligado (Allysson Max Busato De Mendonca)

A coordenação disponibilizou o recurso do aluno para a leitura de todos os professores e da representante

discente na convocação da reunião. 

A Professora Kátya lembrou que todos os alunos bolsistas devem entregar o produto final, que é a dissertação, e

que nesse caso, não houve a entrega. 



Foram apresentadas duas propostas: a primeira de manter o parecer da Comissão de Bolsas, que solicitou o

ressarcimento de 50% do valor da bolsa recebida. A segunda foi de dar outro parecer. Os membros da

comissão de bolsas se abstiveram da votação dessa proposta inicial.

Por cinco votos a quatro, a segunda proposta foi a escolhida. 

Portanto, passou-se a outra votação, com três opções: a primeira de isentar o discente de devolver a bolsa,

com dois votos; a segunda de devolver integralmente o valor, com nove votos, ou a terceira de devolver

valor diferente de 50% do valor da bolsa, com um voto. Sendo assim, foi decidido que o discente pague

100% do valor da bolsa recebida. 

5 Palavra-livre 

Não houve.

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

(Assinado eletronicamente em 09/11/2020 09:48)
FABIANA COLOMBELLI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1907987

(Assinado eletronicamente em 09/11/2020 10:55)
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1703833
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