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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 9 / 2021 - PPGIES (10.01.06.04.04.07) 
 
Nº do Protocolo: 23422.014700/2021-54

Foz Do Iguaçu-PR, 09 de setembro de 2021.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PPG-IES. 

Às 10h do dia 06 de agosto de 2021 se reuniram os professores Andréia Cris�na Furtado; Caroline da Costa Silva 
Gonçalves; Leonardo da Silva Arrieche; Gustavo Adolfo Ronceros Rivas; José Ricardo Cezar Salgado; Marciana 
Pierina Uliana; Jiam Pires Frigo; Oswaldo Hideo Ando Junior; Maria das Graças Cleophas Porto; Kátya Regina de 
Freitas Zara e a representante discente Maria Gabriela Azevedo Barros. Os professores Márcio de Sousa Góes e 
Jorge Ledesma jus�ficaram a ausência. A reunião foi realizada de forma remota pela plataforma Google Meet 
(LINK: h�ps://meet.google.com/pwk-zace-wcu) Informes: A professora Caroline da Costa Silva Gonçalves 
informou que o prof. Leonardo da Silva Arrieche foi eleito para a direção do ILATIT, sendo a coordenação 
assumida pelos professores Caroline da Costa Silva Gonçalves (coordenadora) e Gustavo Adolfo Ronceros Rivas 
(vice-coordenador).  Os membros do colegiado foram informados que a janela para compra de materiais ou 
contratação de serviços pelo PROAP CAPES vai até 31 de agosto, sendo necessário enviar a documentação (3 
orçamentos,  emails de solicitação de orçamento com fornecedor, descrição do item) preferencialmente até dia 
20 de agosto. Para facilitar os trabalhos, a coordenação irá enviar listagem única para cotação no dia 09 de 
agosto às 14h, contudo, os professores podem fazer cotação de suas demandas em separado. Foi feito um breve 
Panorama PPG-IES e a coordenação enviará documento sobre o andamento do PPG-IES e um breve parecer para 
os professores com dados extraídos da plataforma Stella e Sigaa. Cada docente receberá o parecer de forma 
individual. Os membros do colegiado foram informados que os contatos para agendamento de análises estão 
agora disponíveis no site do programa. A professora Caroline solicitou a inclusão de dois pontos de pauta, sendo 
a solicitação aceita pelo colegiado. Pauta 1: Alteração de categoria de docente colaborador para permanente.  
A passagem da Profa. Edna Possan para docente permanente do programa foi aprovada por unanimidade. Pauta 
2: Disciplina de Espanhol Instrumental para Energia e Sustentabilidade proposta pela Prof. Dra. Miriam 
Cris�any Garcia Rosa. A abertura da disciplina não foi aprovada, o colegiado optou por não inserir disciplinas 
novas ministradas por docentes externos e que não apresentem docentes do programa aptos a ministrarem a 
disciplina, uma vez que o programa ainda não passou pela avaliação da CAPES. Pauta 3: Aprovação da ATA de 
02/07/2021. Aprovada por unanimidade. Pauta 4: Transferência do saldo PROAP da Profa. Priscila (R$8239,05) 
para o programa A transferência foi aprovada por unanimidade. A coordenação irá u�lizar o recurso para cobrir 
gastos com os eventos, edital de auxílio de inscrição em eventos para discentes, serviços de terceiros e 
demandas eventuais relacionadas ao bom andamento do programa.  Pauta 5: Solicitação de aproveitamento 
dos créditos. Os discentes ALCIONE BENACCHIO e JHON STEVEN NAVARRO HOYOS aproveitamento de créditos 
da disciplina da ENERGIA E SOCIEDADE/USP. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Pauta 6: Solicitação de 
co-orientador externo. A professora Marciana Pierina Uliana Machado solicitou a inserção dos professores Paula 
Andrea Jaramillo/UNILA e Dr. Jorge Luis Maria Ruiz/UNILA como co-orientadores externos das discentes de 
doutorado Diana Linares ("Avaliação de porfirinas e seus derivados como componentes de células solares 
orgânicas.") e Priscila R. M. Pereira ("Bacterioclorina encapsulada em lipossoma: avaliação da ina�vação de 
células tumorais usando terapia fotodinâmica"), respec�vamente. A professora Janine Padilha Bo�on solicitou a 
inclusão do professor Marcelo Kapp/UNILA como coorientador do discente de doutorado Adelio Conter 
("MONITORAMENTO DISCRETO DE SAÚDE PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS EM VEÍCULO ELÉTRICO"). As 
solicitações foram aprovadas por unanimidade. A profa Márcia sugeriu que sejam estabelecidos critérios para a 
inserção de co-orientadores externos. Pauta 7: Plano de Trabalho Estágio em Docência. Os planos de trabalhos 
dos discentes Giselly Alexandre de Souza, Marcelo Miguel e Rosane dos Santos Grignet foram aprovados. Os 
planos de trabalho dos discentes Denis Porfirio Viveros Rodas e Suzan Prado Fernandes Bernal foram aprovados 
com pendência, devendo os discentes encaminhar o período correto do plano para a Comissão de Bolsas. Como 
a reunião já estava com mais de duas horas de duração, o Colegiado decidiu discu�r as demais pautas na reunião 
ordinária do mês de setembro, sendo marcada reunião extraordinária no dia 20 de agosto às 10h para discussão 
do EDITAL DE SELEÇÃO. Nada mais havendo a  tratar, a reunião foi encerrada às 12h30 e eu, Caroline da Costa 
Silva Gonçalves, lavrei a presente ata que, se achada conforme, será aprovada na próxima reunião do colegiado. 
 
Próxima Reunião Ordinária 20/08/2021.
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