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INFORMAÇÕES GERAIS:
Data: 28/04/2022 - Horário: 13:30
Local: Via Conferência Web-RNP
Link para reunião: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/joao-abner-santos-bezerra

Participantes presentes: Ana Carolina Parapinski Dos Santos; André Jacomel Torii;
Cesar Winter De Mello; Edna Possan; Helenice Maria Sacht; Ivan Dario Gomez
Araujo; Katia Regina Garcia Punhagui; Ricardo Oliveira de Souza; Samuel Fernando
Adami e Walfrido Alonso Pippo.
Ausência justificada: Egon Vettorazzi.

PAUTA:

1 - Aprovação do Edital de seleção de professores Docentes Permanentes e
Docentes Colaboradores.
2 - Aprovação do Edital de seleção de alunos 2022.2.
3 - Aprovação do Edital nº 06.2022 Auxílio a viagens discentes em fluxo contínuo.
4 - Apreciar e deliberar sobre o desligamento do PPGECI dos discentes: Elias Ramos
da Cruz Junior e Diana Carolina Roa Mancera.
5 - Solicitação de prorrogação de prazo para qualificação: Robson Biela; Riccelli
Begnini; Gilmar Smaniotto Junior; Tamara Daiana Uribe Gilardoni.
6 - Solicitação de prorrogação de prazo para defesa:
Cássio Gomes de Oliveira; André Luiz Pasini; Patricia Soares Teixeira.
7 - Solicitação de validação de créditos - Nailce Nunes de Almeida.
8 - Formalização da possibilidade de pedido de relatório de atividades a qualquer
momento por parte do orientador.
Informes:
Prestação parcial de contas
Bolsa pós doc CAPES - elaboração de projeto.

DELIBERAÇÕES/INFORMES:

Após constatado quórum, a professora Edna Possan iniciou a reunião. Apresentou a
pauta e colocou em votação a inclusão de 2 pontos, a saber: 9. Apreciar e deliberar
sobre os formatos de defesa (aulas presenciais) e 10. Apreciar e deliberar sobre o
formato das reuniões do PPGECI ( sempre remotas ou presenciais). As inclusões
foram aprovadas por unanimidade. A professora Kátia Regina Garcia Punhagui pediu
inversão da ordem da pauta. A inversão foi aprovada por unanimidade. Após estas
soluções passou-se às deliberações. Segue a nova ordem da pauta com os pontos
incluídos:
1 - Apreciar e deliberar sobre o desligamento do PPGECI dos discentes: Elias Ramos
da Cruz Junior e Diana Carolina Roa Mancera.



2 - Solicitação de prorrogação de prazo para defesa: Cássio Gomes de Oliveira;
André Luiz Pasini; Patricia Soares Teixeira.
3 - Formalização da possibilidade de pedido de relatório de atividades a qualquer
momento por parte do orientador.
4 - Aprovação do Edital de seleção de professores Docentes Permanentes e
Docentes Colaboradores.
5 - Aprovação do Edital de seleção de alunos 2022.2.
6 - Aprovação do Edital nº 06.2022 Auxílio a viagens discentes em fluxo contínuo.
7 - Solicitação de prorrogação de prazo para qualificação: Robson Biela; Riccelli
Begnini; Gilmar Smaniotto Junior; Tamara Daiana Uribe Gilardoni.
8 - Solicitação de validação de créditos - Nailce Nunes de Almeida.
9 - Apreciar e deliberar sobre os formatos de defesa (aulas presenciais).
10 - Apreciar e deliberar sobre o formato das reuniões do PPGECI ( sempre remotas
ou presenciais).

Ponto 1 - Apreciar e deliberar sobre o desligamento do PPGECI dos discentes: Elias
Ramos da Cruz Junior e Diana Carolina Roa Mancera. A professora Edna Possan
apresentou que o discente Elias Ramos da Cruz Junior se encontra em seu vigésimo
(20) mês de matrícula e não qualificou bem como não entregou ou finalizou as
atividades de relatório de seminários, proficiência e estágio de docência,
caracterizando abandono do curso. A discente Diana Carolina Roa Mancera em 2021
solicitou trancamento por motivos de saúde e pessoais e em 2022, finalizado o
período de trancamento não fez matrícula nem procurou orientador ou o PPGECI,
caracterizando também abandono do curso. Após a apresentação os desligamentos
foram postos em votação. Os desligamentos dos discentes Elias Ramos da Cruz
Junior e Diana Carolina Roa Mancera foram aprovados por unanimidade.

Ponto 2 - Solicitação de prorrogação de prazo para defesa: Cássio Gomes de
Oliveira, André Luiz Pasini e Patricia Soares Teixeira. As solicitações foram
apresentadas e avaliadas individualmente. Após apresentação, posto em votação, o
colegiado do PPGECI aprovou a prorrogação do prazo para defesa dos discentes por
3 (três) meses conforme a seguir: Prorrogação do discente Cássio Gomes de
Oliveira: 8 votos a favor, 1 voto contrário. Prorrogação do discente André Luiz Pasini:
8 votos a favor e 2 abstenções. Prorrogação da discente Patricia Soares Teixeira: 6
votos a favor, 1 voto desfavorável e 2 abstenções.

Ponto 3 - Formalização da possibilidade de pedido de relatório de atividades a
qualquer momento por parte do orientador. Após argumentação a professora Edna
Possan organizou a proposta: O orientador solicitará o relatório por e-mail ao
discente com cópia para a secretaria e coordenação. O discente terá um prazo de 15
dias a partir da solicitação para atender à demanda. Em caso de não atendimento
dentro deste prazo, o discente será desligado do PPGECI. O pedido de relatório
discente conforme proposta foi aprovado com 9 votos e uma abstenção.

Ponto 4 - Aprovação do Edital de seleção de professores Docentes Permanentes e
Docentes colaboradores. A professora Edna Possan apresentou a necessidade do
PPGECI de ampliação do corpo docente permanente do PPGECI e a proposta de
edital de seleção para tal (enviado previamente para análise). Também havia a
necessidade de indicação de uma comissão de seleção docente para atendimento do
edital. Após discussão, foram implementadas as sugestões conduzidas pelos
professores, sobretudo referente à elevação do número de vagas de três para seis.
Na sequência foram indicados para compor a comissão de avaliação do Edital os
docentes: Ana Carolina Parapinski dos Santos - Linha 1, Edna Possan - Linha 1,
André Jacomel Torii - Linha 2; Ivan Dario Gomez Araújo - Linha 2; Egon Vettorazzi -
Linha 3 e Katia Regina Garcia Punhagui - Linha 3. O edital e a comissão indicada
foram aprovados por unanimidade.

Ponto 5 - Aprovação do Edital de seleção de alunos 2022.2. Após apresentação da
proposta de edital e discussão de itens, o edital para seleção de alunos para ingresso



em 2022.2 foi aprovado por unanimidade.

Ponto 6 - Aprovação do Edital nº 06.2022 Auxílio a viagens discentes em fluxo
contínuo. Após apresentação da proposta de edital pela Professora Edna Possan e
discussão de itens, o edital foi aprovado por unanimidade.

Ponto 7 - Solicitação de prorrogação de prazo para qualificação: Robson Biela;
Riccelli Begnini; Gilmar Smaniotto Junior; Tamara Daiana Uribe Gilardoni. Após
apresentação das solicitações individuais de pedidos de prorrogação passou-se à
discussão. O colegiado acordou prorrogar 30 dias para os discentes listados no ponto
7 e passaram à votação dos casos individualmente. Robson Biela, prorrogação de 30
dias aprovada com 9 votos; Riccelli Begnini, prorrogação de 30 dias aprovada com 8
votos; Gilmar Smaniotto Junior, prorrogação de 30 dias aprovada com 7 votos e uma
abstenção; Tamara Daiana Uribe Gilardoni: prorrogação de 30 dias aprovada com 6
votos.

Ponto 8 - Solicitação de validação de créditos das disciplinas Eficiência Energética e
Sustentabilidade e Desempenho do Ambiente Construído - Nailce Nunes de Almeida.
A professora Edna Possan apresentou o pedido e passou-se à discussão.
Considerando o conceito "C" das disciplinas apresentadas: que estas estão fora da
linha de pesquisa que a aluna está matriculada no PPGECI e que não há
concordância do orientador sobre a validação, o colegiado votou por unanimidade no
não aproveitamentos dos créditos da discente Nailce Nunes de Almeida. Ficou
estabelecido pelo colegiado que para futuros pedidos não serão validadas disciplinas,
independente da PPGs, com conceitos inferior à B.

Ponto 9 - Apreciar e deliberar sobre os formatos de defesa (aulas presenciais). Após
apresentação do ponto e discussão, o colegiado deliberou que a modalidade das
bancas ficarão a critério do orientador, considerando as questões de infraestrutura e
a legislação/orientações da Unila. A deliberação foi aprovada com 6 votos a favor e
uma abstenção.

Ponto 10 - Apreciar e deliberar sobre o formato das reuniões do PPGECI ( sempre
remotas ou presenciais ou híbridas). Após apresentação do ponto e discussão, o
colegiado deliberou por reuniões remotas para o colegiado, tendo em vista a boa
experiência durante a pandemia, com reuniões mais céleres, otimizando o tempo dos
partícipes. A deliberação foi aprovada por unanimidade.

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

 

 

 

(Assinado digitalmente em 11/05/2022 15:22 ) 

ANA CAROLINA PARAPINSKI DOS SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

ILATIT (10.01.06.04.04) 

Matrícula: 2937429 
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ANDRE JACOMEL TORII 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

ILATIT (10.01.06.04.04) 

Matrícula: 2802994 
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CESAR WINTER DE MELLO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

CITI (10.01.06.04.04.04) 

Matrícula: 2089329 
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EDNA POSSAN 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 

PPGECI (10.01.06.04.04.06) 

Matrícula: 1747524 
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HELENICE MARIA SACHT 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

(Assinado digitalmente em 11/05/2022 15:24 ) 

IVAN DARIO GOMEZ ARAUJO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 



ILATIT (10.01.06.04.04) 

Matrícula: 2090374 

ILATIT (10.01.06.04.04) 

Matrícula: 2346113 

(Assinado digitalmente em 02/05/2022 10:02 ) 

JOAO ABNER SANTOS BEZERRA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

PPGECI (10.01.06.04.04.06) 

Matrícula: 1960209 

(Assinado digitalmente em 04/05/2022 13:20 ) 

KATIA REGINA GARCIA PUNHAGUI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

ILATIT (10.01.06.04.04) 

Matrícula: 2247142 

(Assinado digitalmente em 29/04/2022 14:48 ) 

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

ILATIT (10.01.06.04.04) 

Matrícula: 1549168 

(Assinado digitalmente em 29/04/2022 13:38 ) 

SAMUEL FERNANDO ADAMI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

ILATIT (10.01.06.04.04) 

Matrícula: 1926055 

(Assinado digitalmente em 29/04/2022 21:36 ) 

WALFRIDO ALONSO PIPPO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

ILATIT (10.01.06.04.04) 

Matrícula: 1117924 
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