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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO Nº 4 / 2020 - PPGECI (10.01.06.04.04.06)
 
Nº do Protocolo: 23422.014594/2020-09

Foz Do Iguaçu-PR, 01 de dezembro de 2020.

Reunião Ordinária N.º 4/2020/ PPG ECI
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

 
ATA

 
INFORMAÇÕES GERAIS

 
Data: 26/11/2020
Horário: 15h00min
Local:  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/joao-abner-santos-bezerra

 
Participantes presentes: 
Ana Carolina Parapinski dos Santos,
André Jacomel Torii,
Aref Kalilo Lima Kzam,
Cesar Winter de Mello, 
Edna Possan, 
Egon Vettorazzi, 
Ivan Dario Gomez Araujo,
Helenice Maria Sacht.

 
Ausência justificada: 
Samuel Fernando Adami,
Kátia Regina Garcia Punhagui,
Walfrido Alonso Pippo.

 
Pasta com documentos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1rfcuj3Uw8FSPssI7DYZpSqEsSWc3hbrO?
usp=sharing

 
PAUTA 

 
 

1 - EDITAL 8/2020/PPG ECI - Auxílio à discentes: Apreciação e deliberação sobre 
solicitações já recebidas.
2 - EDITAL 8/2020/PPG ECI - Auxílio à discentes. Apreciação e deliberação sobre 
destinação do recurso restante.
3 - Apreciação sobre Solicitação de Afastamento para licença capacitação - Katia 
Regina Garcia Punhagui.
4 - Apreciação sobre procedimentos a serem adotados em caso de reprovação na 
banca final.
5 - Apreciação e deliberação sobre o PROCESSO SELETIVO PPG ECI para 
ingresso em 2021 (considerar ingresso no primeiro e segundo semestre, tendo em 
vistas os atrasos de prazos de conclusão de curso em decorrência do COVID-19).
6 - Credenciamento de docentes para quadriênio 2021-2024.
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7 - Apreciar e deliberar sobre o pedido encaminhado pelo discente Henrique Correa 
da Silva.
Informes.

 
DELIBERAÇÕES

 
A professora Edna Possan apresentou os pontos enviados previamente e solicitou a 
inclusão do ponto 7 - Apreciar e deliberar sobre o pedido encaminhado pelo discente 
Henrique Correa da Silva. A solicitação de inclusão de ponto foi aprovada pelo 
colegiado.

 
Ponto 1 - EDITAL 8/2020/PPG ECI - Auxílio à discentes: Apreciação e deliberação 
sobre solicitações já recebidas.

 
Os discentes Polyana Ghellere, Thiago Augusto Bertuzzo e Carlos Henrique Oliveira 
Rampanelli solicitaram auxílio para este edital. As solicitações de auxílio 
encaminhadas pelo Edital EDITAL 8/2020/PPG ECI foram aprovadas por 
unanimidade. 

 
Ponto 2 - EDITAL 8/2020/PPG ECI - Auxílio à discentes. Apreciação e deliberação 
sobre destinação do recurso restante.

 
A professora Edna Possan pôs em discussão o ponto e propôs aumentar o valor e/ou 
aumentar o prazo do edital para recebimento de novas solicitações de auxílio. A 
professora Ana Carolina Parapinski dos Santos complementou a proposta sugerindo 
esperar até o dia 5 de dezembro, e caso não haja novos inscritos, redistribuir o valor 
restante entre os inscritos anteriores. O colegiado deliberou por unanimidade retificar 
o edital EDITAL 8/2020/PPG ECI com nova data limite para submissões em 05/12 e 
redistribuir o valor restante entre os inscritos.

 
Ponto 3 - Apreciação sobre Solicitação de Afastamento para licença capacitação 
através do processo 23422.013438/2020-84- Katia Regina Garcia Punhagui.

 
A professora Edna Possan apresentou o ponto e citou as docentes Helenice Maria 
Sacht e Edna Possan como dispostas a substituir as atividades da solicitante junto ao 
PPGECI durante sua licença, caso necessário. A licença foi aprovada por 
unanimidade no que cabe ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil.

 
Ponto 4 - Apreciação sobre procedimentos a serem adotados em caso de reprovação 
na banca final.

 
Ana Carolina Parapinski dos Santos propôs a inclusão de campos na ata de defesa 
de dissertação para explicitar melhor as possibilidades. Os campos a incluir são:
?(  ) Reprovado, com direito a reapresentação no prazo de ___ dias (não superior a 
60 dias, sem ultrapassar os 30 meses do mestrado).
(  ) Reprovado, sem direito a reapresentação.?
Em votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade.

 
Ponto 5 - Apreciação e deliberação sobre o PROCESSO SELETIVO PPG ECI para 
ingresso em 2021 (considerar ingresso no primeiro e segundo semestre, tendo em 
vistas os atrasos de prazos de conclusão de curso em decorrência do COVID-19).

 
O colegiado aprovou por unanimidade que para candidatos com atraso na conclusão 
do curso seja facultado o ingresso no segundo semestre de 2021 e verificar a 
possibilidade de abertura de seleção no meio do Ano 2021.

 
Ponto 6 - Credenciamento de docentes para quadriênio 2021-2024.
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A professora Edna Possan propôs um edital de credenciamento com prazo similar ao 
quadriênio 2021-2024, para seleção de novos professores para o programa, 
professores ativos e novos docentes. Os docentes destacaram que deve haver o 
número mínimo de 12 professores (permanentes e jovem docente + 2 colaboradores) 
e deve-se atentar para o número mínimo de professores por linha de pesquisa. 
Também foi proposto que a Comissão seja formada com bolsista pesquisa CNPq, 
que poderiam atuar por meio de convite de um professor externo ao programa. O 
colegiado deliberou uma nova reunião pré-agendada para o dia 14 de dezembro de 
2020 para apreciar a minuta de edital para esta seleção, a qual será elaborada pela 
coordenadora e vice-coordenadora do PPG ECI. Os encaminhamentos foram 
aprovados por unanimidade.

 
Ponto 7 - Solicitação do discente Henrique Correa da Silva

 
A professora Edna Possan apresentou o ponto e as solicitações do discente. Posto 
em votação, o colegiado deliberou conforme a seguir:
Sobre continuar no programa: O colegiado deliberou por atender a IN 
01.2019/PRPPG,  sendo negado o pedido do aluno de acordo com o artigo Art. 103.
Sobre a bolsa: O colegiado deliberou encaminhar a questão para a comissão de 
bolsas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e aguardar o parecer 
desta comissão.
As deliberações foram aprovadas por unanimidade.

 
Informes:
a. EDITAL N° 105/2020/PRPPG - Programa Institucional Prioridade América Latina e 
Caribe
b. EDITAL Nº 66/2020/PRPPG - apoio a participação de eventos
c. EDITAL PRPPG nº 102/2020 - Apoio à publicação científica
d. EDITAL nº 104/2020/PRPPG - PROG. DE AUXÍLIO À INTEGRAÇÃO AO 
PESQUISADOR
e. Preenchimento Sucupira (Recoleta de anos anteriores).
f. PROAP UNILA - Valor total já repassado na conta da coordenadora do programa, 
disponível para utilização.

 
Nada mais a resolver, eu, João Abner Santos Bezerra (Secretário do PPG ECI) lavrei 
e cadastrei esta ata.

 

 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2020 14:14 ) 
ANA CAROLINA PARAPINSKI DOS SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2937429 

(Assinado digitalmente em 01/12/2020 16:59 ) 
ANDRE JACOMEL TORII 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2802994 

(Assinado digitalmente em 02/12/2020 15:06 ) 
AREF KALILO LIMA KZAM 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2086727 

(Assinado digitalmente em 01/12/2020 20:19 ) 
CESAR WINTER DE MELLO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2089329 

(Assinado digitalmente em 01/12/2020 15:55 ) 
EDNA POSSAN 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1747524 

(Assinado digitalmente em 01/12/2020 16:20 ) 
EGON VETTORAZZI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1084069 
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(Assinado digitalmente em 01/12/2020 16:38 ) 
HELENICE MARIA SACHT 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2090374 

(Assinado digitalmente em 04/03/2021 16:40 ) 
IVAN DARIO GOMEZ ARAUJO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2346113 

(Assinado digitalmente em 01/12/2020 15:52 ) 
JOAO ABNER SANTOS BEZERRA 
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 1960209 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 4, ano:

2020, tipo: ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO, data de emissão:
01/12/2020 e o código de verificação: 6e433e6a40
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