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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 5/2019/PPGECI/ILATIT 

Foz do Iguaçu , 04 de dezembro de 2019.

Reunião ORDINÁRIA N.º 08/2019/ PPG ECI
Colegiado da Pós-Graduação em Engenharia Civil

 

 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove (03/12/2019), às quatorze horas, no
bloco 4, espaço 3, sala 4 do Parque Tecnológico de Itaipu, no Município de Foz do Iguaçu, PR,
os integrantes do colegiado do Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana reuniram-se, sob a Coordenação da
professora Ana Carolina Parapinski dos Santos, para deliberar sobre os pontos de pauta de
convocação da reunião realizada por correio eletrônico institucional: 1-Deliberação sobre o
regime a ser adotado a partir de 2020 pelo PPECGI; 2- Distribuição previa das disciplinas para
2020; 3- Credenciamento/descredenciamento de professores. Estiveram presentes os docentes:
Ana Carolina Parapinski dos Santos, André Jacomel Torii, Aref Kalilo Lima Kzam, Cesar
Winter De Mello, Edna Possan, Egon Vettorazzi, Helenice Maria Sacht, Ivan Dario Gomez
Araujo, Julio Florez Lopez, Ricardo Oliveira de Souza, Samuel Fernando Adami. O servidor
João Abner também participou da reunião, devido a que o mesmo está em processo para
assumir a secretaria do programa com portaria prevista para publicação ainda nesta semana. A
reunião iniciou com o Item 1: Deliberação sobre o regime a ser adotado a partir de 2020
pelo PPECGI; após discussão e esclarecimentos das dificuldades técnicas encontradas para a
gestão do programa em regime quadrimestral, o colegiado ressaltou que a UNILA deveria dar
o suporte técnico para a execução do programa tal como foi aprovado no CONSUN (regime
quadrimestral), mas considerando que isto não vem sendo realizado, o colegiado deliberou
pela alteração de regime para semestral por unanimidade. A reunião teve sequência com o
Item 2:  Distribuição previa das disciplinas para 2020; foi apresentada pela coordenação
uma distribuição previa das disciplinas para 2020, a qual foi debatida e aprimorada. A
coordenação explicou que esta distribuição deve respeitar os limites de carga horária de cada
professor previstos na Resolução CONSUN 44 de 2014, e que não podem deixar de ser
ofertadas disciplinas obrigatórias na graduação em função da carga horária da pós graduação.
A distribuição de aulas previa, consta em anexo a esta ata, mas pode sofrer alterações de
acordo com as necessidades do programa e das demandas dos cursos de graduação. O próximo
ponto de pauta foi o Item 3:  Credenciamento/descredenciamento de professores. Este item
está subdividido em 4 pedidos: a - Solicitação de credenciamento do prof Gustavo Savaris -
UTFPR Toledo - (email enviado ao colegiado na data de 25-09-2019); b-Solicitação de
credenciamento do prof Ulises Bobadilla Guadalupe- UNILA - (email enviado ao colegiado na
data de 30-09-2019); c- Solicitação de credenciamento do prof Ricardo A. Picón Rodríguez -
UTFPR Toledo - (email enviado ao colegiado na data de 25-09-2019); d- Solicitação de
credenciamento da prof Gisele Suhett Helmer - (email enviado ao colegiado na data de 08-10-
2019); a coordenação apresentou o parecer elaborado pela professora Edna com os indicadores
de produção dos solicitantes conforme já havia sido apresentado na reunião de colegiado
anterior: Gustavo Savaris (2016) - Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (2003), mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (2008) e doutorado em Engenharia Civil UFSC (2016). Indicou
aderência a L1 e L2. - Análise Estrutural e Experimentação de Estruturas, atuando
principalmente nos seguintes temas: análise estrutural, cisalhamento em estruturas de concreto
armado e interação solo estrutura. INDICADORES: 4  projetos de pesquisa, 10 artigos em



13/08/2020 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=403732

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=403732 2/3

periódico (9 2019/2020s sendo 4 com JCR) - publicações outro professor. 18 TCC, 5 IC. 
Ulises Bobadilla Guadalupe (2008) -  Engenharia Civil pela Universidade Estadual de
Campinas UNICAMP (1996) e Doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de
Campinas UNICAMP (2008). No pedido não indicou linha de aderência - no seu lattes foi
constado que tem experiência somente em ensino na área de estruturas. INDICADORES: 3
projetos de pesquisa, nenhum artigo em periódico. 1 TCC e 1 IC. Ricardo Antonio Picón
Rodríguez (Não tem lattes). Indicou aderência L2. UCT puede dar becas a estudiantes por 6
meses para participar en universidades extranjeras. INDICADORES: 1 artigo em periódico
(2019). Gisele Suhett Helmer (2014) - ENGENHARIA CIVIL pela Universidade Federal do
Espírito Santo (2010), mestrado em Master 2 - MSROE - Ecole des Ponts ParisTech (2011) e
doutorado em Geotecnia pela Université Paris-Est (2014).  No pedido não indicou linha de
aderência - experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Geotecnia
 INDICADORES: 5 projetos de pesquisa, 1 artigo em periódico em 2014. 0 orientações. O
colegiado indicou a necessidade de seguir o regimento interno do programa que exige ao
menos 3 artigos publicados nos últimos 3 anos. O professor Julio explicou o currículo do prof
Ricardo Picón. Após um intenso debate, o colegiado deliberou por unanimidade o
credenciamento do prof. Gustavo Savaris recomendando a Linha de Pesquisa 2: Estruturas.
Com relação ao professor Ricardo Picón, o colegiado recomendou a categoria de professor
colaborador após reunião agendada para o dia 04 de dezembro com a coordenação do
programa. Com relação ao pedido do professor Ulises, o colegiado não aprovou o pedido por
unanimidade. Com relação ao pedido da profa. Gisele, o colegiado deliberou pelo não
cadastramento por 9 votos contra e 1 voto a favor. Não havendo mais nada a tratar, a reunião
foi encerrada às 15h50min.

(Assinado digitalmente em 04/12/2019 13:38 ) 
ANA CAROLINA PARAPINSKI DOS SANTOS 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2937429 

(Assinado digitalmente em 23/07/2020 08:12 ) 
ANDRE JACOMEL TORII 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2802994 

(Assinado digitalmente em 04/08/2020 11:32 ) 
AREF KALILO LIMA KZAM 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2086727 

(Assinado digitalmente em 21/07/2020 13:53 ) 
CESAR WINTER DE MELLO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2089329 

(Assinado digitalmente em 21/07/2020 14:27 ) 
EDNA POSSAN 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
COORDENADOR DE CURSO 

Matrícula: 1747524 

(Assinado digitalmente em 21/07/2020 12:31 ) 
EGON VETTORAZZI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1084069 

(Assinado digitalmente em 21/07/2020 14:56 ) 
HELENICE MARIA SACHT 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2090374 

(Assinado digitalmente em 24/07/2020 13:33 ) 
JULIO FLOREZ LOPEZ 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2314646 

(Assinado digitalmente em 21/07/2020 13:29 ) 
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1549168 

(Assinado digitalmente em 21/07/2020 11:47 ) 
SAMUEL FERNANDO ADAMI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1926055 

N do Protocolo: 23422.017587/2019-02
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