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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 6/2021/PPGIES/ILATIT
Foz Do Iguaçu-PR, 06 de julho de 2021.

Ata da 5ª reunião de Colegiado PPGIES

Data: 11/06/2021
Hora: 10:00 às 12:00
Facilitador: Leonardo
Local: On-line via Meet
Link da reunião: https://meet.google.com/mfu-vxpc-nmu

Participação

Professores do Colegiado: Andréia Cristina Furtado; Caroline da Costa Silva Gonçalves;

Leonardo da Silva Arrieche; Gustavo Adolfo Ronceros Rivas; José Ricardo Cezar Salgado;

Marciana Pierina Uliana; Jiam Pires Frigo, Janine Padilha Botton, Oswaldo Hideo Ando

Junior, Maria das Graças, Michel Rodrigo Zambrano Passarini.

Representante discente: Maria Gabriela.

Representante técnica: Fabiana Colombelli.

Convidados: Edna Possan

Aprovação da ata

Aprovação da Ata da Reunião ordinária do dia 14/05/2021.

Proposta: Aprovar a ata.

Deliberação: Aprovado.

Leitura do expediente*
 

Solicitações dos discentes.
 
 
Adequação dos planos PROAP UNILA 2019 e 2020, para destinar aos alunos parte do recurso.
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Retificação da normativa de estágio em docência.
 
 
Solicitação de coorientação externa.
 
 
Avaliação dos planos de estágio em docência.
 
 
Proposta de evento do PPGIES.
 
 
Projeto de pesquisa de discente.
 
 
Aprovação da Proposta de disciplina de análise econômica.

 

Ordem do Dia

Alterações: exclusão dos pontos N° 3 e N° 8.

Proposta 1

Aprovar

Deliberação: Aprovado.

Comunicações

- Coleta CAPES.

O prazo para o envio da coleta foi adiado pela Capes, mas a do PPGIES foi enviada pela

coordenação no prazo determinado estipulado anteriormente. 

- Logo PPGIES - discentes prepararam um edital para escolher a logo do PPGIES,

coordenação encaminhou à comunicação após reunião com os mesmos solicitando que

aprovem a iniciativa dos discentes. 

Pauta
 

Solicitações dos discentes

 

 

Dispensa de Exame de Proficiência.



1.  

 

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

emitiu os seguintes pareceres: 

 

ADÉLIO CONTER (Espanhol, favorável)
 
 
GILBERTO BATISTA (Espanhol, favorável).

 

Proposta: Aprovar os pareceres.

Deliberação: Aprovado.

 

Aproveitamento de Créditos

 

Os discentes abaixo relacionados tiveram suas solicitações avaliadas pela coordenação que

emitiu os pareceres descritos a seguir:

 

Alessandra Bussador - retificação do nome da disciplina escrita na ata passada, o correto

é Cidade Digital Estratégica;
 
 
Andréia Da Cruz Rodrigues - disciplina de BIOSSEGURANÇA E BIOÉTICA, no

PPGBC da Unila, com 2 créditos, e conceito A;
 
 
Lizandra Martins Soares - disciplina de BIOSSEGURANÇA E BIOÉTICA, no PPGBC

da Unila, com 2 créditos, e conceito A;

 

Proposta: Aprovar os pareceres.

Deliberação: Aprovado.

 

Adequação do plano PROAP UNILA 2019 e 2020 para destinar aos alunos parte do recurso;

 



"... Art. 3º O recurso poderá ser cedido aos(às) discentes regulares

dos programas de pós-graduação para o pagamento de taxas de

inscrição em eventos nacionais e internacionais para a apresentação

de trabalhos...."

Art. 4º Para garantir a transparência e publicidade do uso do recurso

público, os

Programas de Pós-graduação publicarão edital de fluxo contínuo

estabelecendo os prazos critérios de seleção dos(as) discentes, prazos

e procedimentos para inscrição e

prestação de contas ...".

Proposta: Manter o recurso destinado aos professores, visando a consolidação do programa

até 30/09/2021. Após 30/09, lançar aos alunos. Edital de fluxo contínuo apenas para o

recurso de 2019 destinando o saldo não utilizado de R$ 6.083,20 aproximadamente (menos

R$ 150,00).

Deliberação: Aprovado.

3. Solicitação de coorientação externa.

Professora Andréia Furtado solicitou que o Professor SIDNEI KLEIN, do IFPR pudesse

coorientar seu orientando ITAMAR  PENA NIERADKA, como coorientação externa.

E a Professora Maria das Graças solicitou o Professor ROBERTO DALMO VARALLO LIMA

DE OLIVEIRA como coorientador externo do discente WAGNER GRIZORTI.

Foram propostas três alternativas, a primeira seria de aprovar as solicitações das Professoras

Andréa e Maria da Graça, com o compromisso de reformulação da normativa de coorientação

externa para a próxima reunião. A segunda seria não aprovar essas solicitações, e aguardar a

reformulação da normativa de coorientação externa. E a proposta três, que foi aprovada por

unanimidade, seria de aprovar as solicitações de coorientações externas e proposição de

alteração da normativa complementar para: flexibilizar as coorientações externas, tanto para

doutorado e mestrado, com justificativa de coorientação não atendida no programa e aprovação

do colegiado, por carta à coordenação ou defesa oral ao colegiado, ou formulário de pedidos



g e r a i s .  N ã o  l i m i t a r  o  n ú m e r o .

4.Avaliação dos planos de estágio em docência;

Com base nos documentos encaminhados pelos discentes, considerando a Instrução Normativa

01 do PPGIES de 7 de fevereiro de 2020, a Comissão de Bolsa aprovou, por unanimidade os

planos de estágio dos discentes Alvaro German Leiva Gomez, Luciano Ari Fiamonzini, Maria

Garbriela Barros, Maurício Cabral Penteado.

Proposta: Aprovar os pareceres.

D e l i b e r a ç ã o :  A p r o v a d o .

5.Proposta de evento do PPGIES.

Proposta: Aprovar a proposta.

D e l i b e r a ç ã o :  A p r o v a d o .

6.Projeto de pesquisa de discente.

A discente Aline Lacerda, orientada pelo Prof. Oswaldo Hideo Ando Junior, encaminhou seu

projeto de pesquisa ao colegiado. 

Proposta: Aprovar o projeto.

Deliberação: Aprovado.

Palavra Livre

Não houve.

Próxima Reunião Ordinária

02/07/2021

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