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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 7/2020 - PPGIES/ILATIT 

Foz Do Iguaçu-PR, 14 de agosto de 2020.

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGIES - 2020

Data: 07/08/2020

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;

Gustavo Adolfo Ronceros Rivas; Jiam Pires Frigo; Jorge Javier Gimenez Ledesma; José Ricardo Cezar

Salgado; Marcela Boroski; Márcia Regina Becker; Marciana Pierina Uliana; Kátya Regina de Freitas

Zara, Jiam Pires Frigo,

Representante discente: Alessandra Bussador.

Representante técnica: Fabiana Colombelli.

Ausências justificadas: Priscila Ferri Coldebella (licença); Janine Padilha Botton (férias); Oswaldo Hideo

Ando Junior (análise e finalização do projeto a ser apresentado em banca); Silvia Sônia da Silva

(justificado por e-mail - compromisso).

Ausências Não justificadas: Márcio de Sousa Góes.

 

Leitura do Expediente;

 

Exclusões/ordenação: Mantida a ordem do dia.
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Comunicações

 

- Edital CNPq 25 e Projeto interdisciplinar: foi comunicado que programas novos, que ainda não

passaram pela primeira avaliação da CAPES, como o PPGIES, não poderão participar do edital do CNPq.

A PRPPG vai enviar uma carta tentando reverter esta regra dos programas novos e com nota 3, pois

nenhum dos programas da Unila poderá concorrer neste modelo de edital do CNPq. O projeto

interdisciplinar em construção para o Edital 25 do CNPq será continuado independentemente da

participação no referido edital, uma vez que a CAPES valoriza projetos com a participação de vários

professores do programa. Posteriormente será inserido na plataforma SUCUPIRA.

- Seleção de colaboradores: até o momento tínhamos 4 inscritos no edital, sendo que a inscrições

encerram em 07/08/2020.

- Reunião Fórum de Coordenadores da UNILA aconteceu em 06.08.2020. 

- Foi discutido sobre a abertura de um novo semestre, com as mesmas disciplinas com possibilidade de

equivalência às de 2020-1;

- Atividades síncronas e assíncronas poderão ser realizadas;

- Bolsas são uma questão preocupante, com relação à CAPES e PRPPG. Limita a implementação de

novas bolsas;

- Os alunos devem estar cientes do prazo. A extensão permitida pela CAPES é de 3 meses. Existe um

sinal da CAPES para essa prorrogação, mas não há documento oficial; O CNPQ não deu retorno e não

mudou nada no sistema de bolsas, embora tenha sinalizado a disponibilidade;

- Auxílio digital será remanejado para oferecer aos alunos.

- Artigo 14° propõe que o Período Especial Emergencial não contará para os prazos de conclusão de

cursos dos(as) discentes, independentemente da adesão ao ERE. A contagem do prazo fica suspensa a

partir de março de 2020, voltando após o retorno das atividades regulares. Porém Professora Danúbia,

Pró-Reitora da PRPPG, enfatiza que não há garantia da CAPES de estender os prazos;

- O Estágio em docência é obrigatório aos bolsistas de demanda social da UNILA (restrito ao doutorado

no caso do PPGIES). A suspensão do art. 20 da Resolução CONSUN n° 10 de 06/06/16 - (Convalida a

resolução COSUEN n° 40/2014), foi solicitada e será avaliada na reunião do CONSUN de 07/08/2020;
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At 14 § 2º Os trancamentos e as reprovações durante o Período Especial Emergencial não serão

computadas no histórico escolar do discente, nos processos de desligamento e na obtenção ou

manutenção de bolsas e auxílios, exceto os auxílios específicos para o ERE. Professor Márcio, em

reunião do Fórum de Coordenadores da UNILA, questionou que, caso os alunos evadirem a disciplina

antes do término os alunos se seriam ou não penalizados? É sugerido por ele um prazo para trancamento,

pois existe a previsão de um recurso digital pela PRPPG. Deve ter um regramento. Porém o aluno ou

familiares podem ficar doentes. Foi votado e decidido para não ter prazo de trancamento. O número

máximo de disciplinas será estipulado pelo colegiado.

- A capacitação discente e docente será dada pela PRPPG e pelo departamento EAD; Chegará a

orientação antes da aprovação da minuta. Serão ministrados três a quatro cursos. Haverá pré-inscrição.

Será continuada.

- O fluxo de aprovação da minuta de EER da PRPPG é ir para a COSUEN e ratificada pelo CONSUN o

calendário somente.

 

Aprovação ad referendum da ata de reunião de colegiado Nº 8/2020 - PPGIES/ILATIT

 

A ata foi aprovada por unanimidade, com uma abstenção Profa. Márcia, pois ela não estava presente

naquela reunião .

 

Ordem do dia

 

1) Seleção de novos alunos regulares e especiais

Foi decidido, por unanimidade, aguardar até o novo calendário acadêmico ser aprovado no Consun para

se discutir se será feito edital de seleção de novos alunos.

2) Solicitações de alunos

A discente ELSA DAIANA CORREA MOREL encaminhou documentos de sua proficiência em Inglês, a

Comissão de Proficiência analisou e emitiu o parecer abaixo, indeferindo sua solicitação.

PARECER DA COMISSÃO DE PROFICIÊNCIA PPGIES

Discente solicitante: ELSA DAIANA CORREA MOREL



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

Nível: Mestrado

HISTÓRICO: A mestranda ELSA DAIANA CORREA MOREL solicitou, no dia 23 de julho de 2020, o

aproveitamento de Exame de Proficiência em Inglês, realizou o TOEFL ITP pelo Programa Idiomas sem

Fronteiras da Unila. O certificado apresentado tem a data de 20 de abril de 2018, referente a data de

realização do exame, tendo como resultado da discente a pontuação de 413, equivalente ao nível A2.

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

Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, de 07 de fevereiro de 2020, a mestranda ELSA DAIANA

CORREA MOREL apresentou comprovante que não atende ao Artigo 3º, parágrafo primeiro da

normativa para aproveitamento de exame de proficiência. Desta forma, a Comissão de Proficiência é 

DESFAVORÁVEL ao pedido.

O parecer da comissão foi aprovado por unanimidade.

3) Pedido de mudança de colaborador para permanente do Prof. Jorge

A Comissão de credenciamento apresentou a análise feita pela equipe sugerindo a alteração do Prof.

Jorge de colaborador a permanente, já que atende às exigências do Regimento Interno do PPGIES. 

PARECER DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Solicitante: Prof. Jorge Javier Gimenez Ledesma

Demanda: Credenciamento para docente permanente.

Produção considerada no período de 08/2016 a 08/2020:

Três artigos A2 e dois artigos B4 na área interdisciplinar (último quadriênio Capes);

IndArtDP 3.05

Dois Capítulos de livro, um C4 e um C2

IndCap 1.5

Uma produções tecnológicas T2, organização de Livro.

IndCap 1

Índice de produtividade no Programa - IndProd = (IndProdArt + IndProdLiv +

IndProdCap + IndProdTec)/4
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IndProd = 1,39 (Bom de 1 a 1,79 credenciado)

Índice de produtividade dos produtos intelectuais nos estratos superiores -

IndProdEstSup = (A1+0,85*A2+0,7*B1+2*L4+1,5*L3+C4+0,75*C3+2*T4+1,5*T3)/4

IndProdEstSup = 0.89 (É considerado um padrão mínimo de 50% do valor das faixas

atribuídas para o IndProd para ser recredenciado)

PARECER: O docente Jorge Javier Gimenez Ledesma atingiu os níveis mínimos para se

tornar docente permanente, nos índices de produtividade e índice de produtividade nos

estratos superiores. Não foi computado um artigo B4 que excedia o limite aceito.

Orientações concluídas não foram consideradas pelo Programa ser novo. A comissão

é FAVORÁVEL ao credenciamento do Prof.. Jorge Javier Gimenez Ledesma como docente

permanente no PPGIES.

Assim, o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade e a solicitação do Professor Jorge foi

deferida.

 

Palavra-livre

 

Não houve.

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

(Assinado eletronicamente em 14/08/2020 11:32)
FABIANA COLOMBELLI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1907987

(Assinado eletronicamente em 17/08/2020 19:03)
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1703833

 23422.009342/2020-96Nº do Protocolo:

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: , ano:https://sig.unila.edu.br/public/documentos 7
, tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2020 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 14/08/2020 525d017739

https://sig.unila.edu.br/public/documentos



