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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 / 2021 - PPGIES (10.01.06.04.04.07) 

 

Nº do Protocolo: 23422.012776/2021-10

Foz Do Iguaçu-PR, 10 de agosto de 2021.

ATA DA 6ª REUNIÃO COLEGIADO PPGIES
 
Data:  02/07/2021 

Horário:  10:00 às 11:15 

Facilitador : Leonardo
Local : On-line via Meet
Link da reunião :  https://meet.google.com/ite-phhy-qih
 
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; Oswaldo Hideo Ando Junior; Maria das Graças 
Cleophas Porto; Kátya Regina de Freitas Zara.
 
Ausências justificadas:  Marcela Boroski; Marcio de Sousa Góes; Michel Rodrigo Zambrano 
Passarini; Janine Padilha Botton.
 
Representante discente:  Maria Gabriela Azevedo Barros.
 
Representante técnica:  Fabiana Colombelli.
 
Convidados:  Edna Possan.
 
Aprovação da ata
Aprovação da Ata da Reunião ordinária do dia 11/06/2021.
 
Proposta: Aprovar a ata.
 
Deliberação: Aprovado.
 
Pautas

1.  

https://meet.google.com/ite-phhy-qih
https://docs.google.com/document/d/1jAP_k5l2KbDVbN6EwkBSOHc5H8Kj-0Lk4TYu3uei4SE/edit?usp=sharing
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Solicitações dos discentes.
 

2.  
Retificação da normativa de aproveitamento de estudos.

 

Nota: a modificação a ser tratada é referente ao aproveitamento de disciplinas com 

mais de 4 créditos, obtidos em outras instituições. É previsto o limite de 4 créditos no 

regimento do PPGIES. Porém, na Instrução Normativa PRPPG Nº 01/2019, que 

regulamenta a Pós-graduação Stricto Sensu da UNILA, essa restrição é dada apenas 

a alunos especiais.

Ordem do Dia

Alterações: mantida.

Proposta 1

Aprovar

Deliberação: aprovada.

Comunicações

- Impugnação do Edital Probiu:

A Comissão de bolsas e a coordenação entraram com recurso para impugnação do edital 

Probiu, pois não contemplava os doutorandos. Porém a PRPPG manteve o edital sem incluir os 

doutorandos.

- Edital de seleção 2022 PPGIES:

A secretaria do PPGIES fará uma planilha com nomes dos docentes e número de vagas que 

cada um quer abrir para o edital de mestrado e doutorado dos ingressantes em 2022.

- Logo Marca do PPGIES:

O Thiago da Comunicação respondeu nossa solicitação com o seguinte e-mail:

Em reuniões internas sobre a demanda proposta, recomendamos que a logo não seja criada por 

concurso proposto no edital enviado e que acataremos a elaboração da logomarca demandada 



12/08/2021 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=555547

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=555547 3/7

após finalizarmos um projeto para elaboração de logos para unidades acadêmicas. 

Justificaremos essa recomendação a seguir:

Em consulta aos setores de comunicação de outras Universidades, incluindo a experiência de 

nossos profissionais e de nosso próprio setor, a criação de logomarcas é um processo 

complexo, que envolve um briefing específico, um processo de concepção específica; 

justamente por isso, os profissionais de publicidade e design são os mais indicados para a 

criação de tais elementos visuais; ademais, a formação deles é para essa finalidade. A 

experiência de setores de comunicação de referências de outras IFES, como a UFMG, 

referência em comunicação, utilizam assinaturas gráficas para unidades administrativas e, vale 

ressaltar, por conta do tamanho da Universidade, não conseguem atender aos pedidos de logo 

de unidades acadêmicas, todavia, é sempre preferível que seja feito pelos profissionais da 

instituição. Por experiências nossas e de colegas de outras Universidades, logos criadas fora 

das instituições por pessoas que não são profissionais da área geralmente não estão adequadas 

em termos de qualidade e, uma vez prontas, é complicado alterá-las, o que quase sempre 

envolve um processo de re-criação.

 

 

Por isso, por sermos uma Universidade nova, entendemos que poderemos seguir por essa linha 

e atender a essas demandas das unidades acadêmicas. No entanto, esclarecemos que isso 

envolverá um projeto específico, que começamos a desenvolver agora: estamos discutindo um 

projeto geral para a criação dessas, logos, pois alguns elementos devem estar alinhados com a 

marca institucional; teremos que estabelecer como essas logos deverão ser usadas junto à 

marca institucional; protocolos de elaboração; além de alterar nossa instrução normativa atual. 

Como podem ver, apesar de parecer simples, o atendimento dessa demanda depende da 

estruturação de todo esse projeto, pois a ideia é conseguir atender a todas as unidades 

acadêmicas da maneira mais adequada, equânime e com qualidade possível, com processo de 

criação e normativas que balizem o trabalho.

A elaboração desse projeto já foi iniciada e, assim que ele estiver pronto, voltaremos a entrar 

em contato para a elaboração da logomarca demandada.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Tiago C. G. de Andrade | Relações Públicas

Chefe do Departamento de Comunicação Institucional

Pauta
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1.  

Solicitações dos discentes.
 
 
Planos de Trabalho aprovados pela comissão de bolsas:

 

Os seguintes discentes tiveram seus Planos de trabalho aprovados pela Comissão de 

bolas:

Discente Situação Observação

Ana Paula Gomes Da Silva 

Castro

Deferido Pendende até encaminhar o 

período correto. 2020.9

Andressa Alves Silva Panatta Deferido Pendende até encaminhar o 

período correto. 2020.9

 

Camila Bonatto De Melo
Deferido Pendende até encaminhar o ano de 

ingresso correto.

Carina Bonavigo Jakubiu Deferido -

Clarissa Ribeiro De Sá 

Rodrigues Olinda

Deferido -

Danielly Letícia Rebelato Deferido -

Elias Pelozato Deferido Pendende até encaminhar o 

período correto. 2020.9

Helton Regatieri Deferido
 

Icoana Laís L. M. Martins Deferido
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Jessica Yuki De Lima Mito Deferido Pendende até encaminhar o 

período correto. 2020.9 e nome da 

disciplina correta

Jhon Steven Navarro Hoyos Deferido Pendende até encaminhar o 

período correto. 2020.9

Juliana Gaio Somer Deferido Pendende até encaminhar o 

período correto. 2020.9. Adicionar 

número de créditos. Adicionar ano 

de ingresso correto.

Leonardo Pereira Lins Deferido Pendende até encaminhar o 

período correto. 2020.9

Lizandra Martins Soares Deferido Pendende até encaminhar o ano de 

ingresso correto.

Macarius César Di Lauro 

Moreira

Deferido Pendende até encaminhar o ano de 

ingresso correto.

Matheus Vitor Diniz Gueri Deferido Pendende até encaminhar o 

período correto. 2020.9

Samah Ellakkis Deferido
 

Samuel Mathias Do Amaral 

Junior

Deferido Pendende até encaminhar o 

período correto. 2020.9. 

Encaminhar ano de ingresso 

correto.

Vinícius Milani Brisce Deferido Pendende até encaminhar o ano de 

ingresso correto.
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Wagner Grizorti Deferido Pendende até encaminhar o 

período correto do ano de ingresso

 

 

 

 

Proposta: Aprovar

Deliberação: aprovado.

 

 

Dispensa de Exame de Proficiência.

 

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

emitiu os seguintes pareceres: ALVARO GERMAN LEIVA GOMEZ (Inglês, favorável), 

ANA CAROLINA SALA MORENO (Espanhol, favorável), DANIELLY LETÍCIA 

REBELATO (Inglês e Espanhol, favoráveis). MARCOS ROQUE DA ROSA (Espanhol, 

favorável). SAMAH ELLAKKIS (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:

- Juliana Gaio Somer (Mestrado) - Disciplina de "Fundamentos Químicos e Biológicos 

dos Processos Energéticos do Programa de Pós-Graduação em Energia - Instituto de 

Energia e Ambiente - USP, com 06 créditos, finalizada em 20/05/2021 com conceito A 

- favorável.

- ALCIONE BENACCHIO, (Doutorado) - Disciplina de "Energia E Sociedade" do 

Programa de Pós-Graduação em Energia, USP, com 08 créditos, concluída mas 

aguardando resultado, após encaminhamento do histórico a coordenação é favorável 

a aprovar os 08 créditos.

 

Proposta: Aprovar os pareceres.
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Deliberação: Aprovados

2.  

Retificação da normativa de aproveitamento de estudos.

 

Nota: a modificação a ser tratada é referente ao aproveitamento de disciplinas com 

mais de 4 créditos, obtidos em outras instituições. É previsto o limite de 4 créditos no 

regimento do PPGIES. Porém, na Instrução Normativa PRPPG Nº 01/2019, que 

regulamenta a Pós-graduação Stricto Sensu da UNILA, essa restrição é dada apenas 

a alunos especiais.

Proposta única: Aprovar a alteração na normativa complementar, autorizando o 

aproveitamento de mais de 4 créditos por disciplina para alunos regulares. Especiais, 

mantém-se o limite de 4 créditos, conforme a normativa da PRPPG.

Deliberação: Aprovado.

Palavra Livre

Não houve.

Próxima Reunião Ordinária

06/08/2021

 

 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 10/08/2021 16:34 ) 

CAROLINE DA COSTA SILVA GONCALVES 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE 

PPGIES (10.01.06.04.04.07) 

Matrícula: 1136547 

(Assinado digitalmente em 11/08/2021 14:28 ) 

FABIANA COLOMBELLI 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 1907987 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em

https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 7, ano:

2021, tipo: ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO, data de emissão: 10/08/2021 e o código de

verificação: 5bf84ce7d3

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

