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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 4/2021/PPGIES/ILATIT
Foz Do Iguaçu-PR, 25 de maio de 2021.

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO PPGIES

Data: 09/04/2021

Hora: 10:00 às 12:00

Facilitador: Leonardo

Local: On-line via Meet

Link da reunião: meet.google.com/trd-rucp-qjb

Participação

Professores: Andréia Cristina Furtado; Caroline da Costa Silva Gonçalves; Leonardo da Silva

Arrieche; José Ricardo Cezar Salgado; Marcela Boroski; Marciana Pierina Uliana; Janine

Padilha Botton, Maria das Graças Cleophas Porto; Kátya Regina de Freitas Zara.

Representante discente: Maria Gabriela Azevedo Barros.

Representante técnica: Fabiana Colombelli.

Ausências justificadas: Oswaldo Hideo Ando Junior (aulas). Jorge Javier Gimenez Ledesma

(reunião curso graduação); Jiam Pires Frigo (reunião CONSUNI); Michel Rodrigo Zambrano

Passarini (banca de qualificação); Márcia Regina Becker (reunião); Márcio de Sousa Góes

(reunião). 

Convidados: Edna Possan.T.E.RCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA

APROVAÇÃO DAS ATAS

Aprovação da Ata da Reunião ordinária do dia 05/03/2021 e da reunião extraordinária de

12/03/2021.

As atas foram aprovadas por unanimidade. 

Leitura do expediente*



1.  

2.  

3.  

 

Definir datas para informar coorientação, mas na reunião passada ficou definido que
seria até 31/07/2021, com o projeto - retirado de pauta;
 
 
Bancas de qualificação - são aprovadas apenas pela coordenação - retirado de pauta;
 
 
Solicitações dos discentes.

 

Ordem do Dia

Alterações: Excluir pontos 1 & 2.

Aprovado.

Comunicações

- Andamento do Coleta CAPES

A coleta Capes está sendo feita pela coordenação, que está na fase de finalização do relatório e

iniciará a revisão até 23/04/2021.

- Carta Aberta ao Presidente da CAPES

Existe uma carta aberta, feita por um docente da UFCE solicitando que a avaliação seja feita

em março/2022 devido à situação da pandemia, pois todas as pesquisas estão sendo

prejudicadas.

- Emendas na Política de Pós-Graduação da UNILA

A nova política proposta pela PRPPG será votada em reunião do Consun em breve, a

coordenação do PPGIES sugeriu pontos para serem incluídos como bilinguismo, egressos,

inclusão de discentes portadores de necessidades especiais. Professores do PPGIES também

podem propor enviando e-mail até a próxima quarta, 14/04, pois a reunião do Consun será no

final do mês.

- Aprovada a Resolução para a Suspensão dos Prazos de Integralização Enquanto durar a

Pandemia.

Foi aprovada mas ainda não foi publicada em Boletim de Serviço.

- Seminários integradores para promover a interdisciplinaridade no PPGIES



Profª. Marcela apresentou a proposta de ter dois seminários por mês entre os docentes, de 50

minutos no máximo, para apresentar o que cada docente pode oferecer e colaborar com sua

pesquisa, apresentando propostas. 

A Capes faz avaliações de como o grupo interage entre as pesquisas.

- Bolsas CAPES/FA

Profª. Caroline comentou sobre alguns apontamentos na autoavaliação dos discentes a respeito

da escolha dos bolsistas, ela explicou que quem faz o controle dos inscritos é a PRPPG,

através de um edital de Seleção. O Prof. Leonardo destacou ainda que para participar do

processo de seleção o discente pode estar trabalhando, mas deverá abdicar do trabalho no ato

da assinatura do termo de outorga da bolsa.

- Qualificações

Teremos várias qualificações no mês de abril, que foram aprovadas pela coordenação,

conforme recebimento por e-mail do informe automático do Sigaa. 

 

Aula Inaugural

 

A previsão é prepararmos uma aula inaugural após a prova de proficiência em inglês, que

acontece no dia 28/04. 

Pauta

1. Solicitações dos discentes. 

Dispensa de Exame de Proficiência.

Os alunos listados tiveram suas solicitações avaliadas pela comissão de proficiência, que

emitiu os seguintes pareceres: ZORAIDE MARTINS RODRIGUES VIEIRA (Inglês,

favorável), SAMAH ELLAKKIS (Inglês, favorável), LIZANDRA MARTINS SOARES

(Inglês, favorável), JULIANA GAIO SOMER (Inglês, favorável), WAGNER GRIZORTI

(Inglês favorável), FELIPE JHONATAN ALESSIO Rodas (Espanhol, favorável).

Proposta: Aprovar os pareceres.

Deliberação: Aprovados.

A solicitação da discente ROSANE DOS SANTOS GRIGNET (Inglês) foi apresentada

novamente, pois a Comissão de Proficiência ficou em dúvida se aceitaria ou não por ser

https://drive.google.com/drive/folders/1DXjouG5hWWlereJZpOwrr_Zfk7eGo7RA?usp=sharing


1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

um teste TEAP mas não realizado em uma Universidade. Por nove votos a um, a

solicitação foi deferida. O voto contrário foi da Profa. Janine.

 

Aproveitamento de Créditos

 

Os discentes abaixo relacionados tiveram suas solicitações avaliadas pela coordenação,

que emitiu os pareceres descritos a seguir, que foram aprovados por unanimidade pelo

colegiado:

 

Juliana Gaio Somer - disciplina de Energia e Meio Ambiente - USP, com carga

horária de 90 horas, 06 créditos, o término será em 04/05/2021. Solicitação

indeferida por ainda não ter finalizado;

 
 

Giselly Alexandre de Souza - disciplina de Física e Química de Materiais

Nanoestruturados, do PPGFI na Unila, com 60 horas, 04 créditos - solicitação

deferida;

 
 

Caroline Machado da Silva - disciplina - Física e Química de Materiais

Nanoestruturados, do PPGFI na Unila, com 60 horas, 04 créditos - solicitação

deferida;

 
 

Jaqueline Tomasini Orth - disciplina - Física e Química de Materiais

Nanoestruturados, do PPGFI na Unila, com 60 horas, 04 créditos - solicitação

deferida;

 
 



5.  

6.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Amina Ahmed Coronel - disciplina de Análise de sistemas elétricos de potência,

na Unioeste, com 60 horas, 04 créditos - solicitação deferida; e disciplina de

Métodos Numéricos, na Unioeste, com 60 horas, 04 créditos - solicitação

deferida;

 
 

Adriel Rodrigues da Silva - disciplina de Análise de sistemas elétricos de

potência, na Unioeste, com 60 horas, 04 créditos - solicitação deferida;

 
 
Prorrogação do prazo de qualificação

 

Os discentes abaixo relacionados solicitam prorrogação do prazo de qualificação, suas

solicitações foram deferidas:

 

Ana Paula Gomes da Silva Castro - 06 meses de prorrogação;
 
 
Juliana Gaio Somer - 06 meses de prorrogação;
 
 
Norah Nadia Sanchez Torres - 03 meses de prorrogação;
 
 
Tiffany Mak Yu - 06 meses de prorrogação;
 
 
Valentina Vasquez Arango - 06 meses de prorrogação.

 

 

Solicitações de trancamento

 

O discente abaixo relacionados solicitou trancamento:

 

Adriel Rodrigues da Silva - por nove votos sua solicitação foi indeferida; foi solicitado

que enviasse um pedido ao seu orientador, Prof. Jorge, para que ele peça prorrogação do

prazo para qualificar.

 



Palavra Livre

Em aberto. Representante discentes solicitou à secretaria que encaminhasse um e-mails aos

ingressantes nas turmas de 2021 para relembrá-los do envio do projeto até 31/07/2021;

Próxima Reunião Ordinária
 

14/05/2021

 

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

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 09:39)
FABIANA COLOMBELLI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 1907987

(Assinado digitalmente em 27/05/2021 10:40)
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PPGIES (10.01.06.04.04.07)

Matrícula: 1703833
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