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Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se os membros do 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais (PIPE). 
Estavam presentes os professores: Claudia Eliana Bruno Marino, Cesar Augusto 
Dartora, Dante Homero Mosca, Fernando Wypych e José Viriato Vargas, a falta do 
Dalberto Dias Costa foi justificada com antecedência. 
 
 
Sob a presidência do professor Cesar Augusto Dartora, coordenador do PIPE, que 
agradeceu a presença de todos, foi declarada aberta a sessão. ITEM 1: Aprovação e 
assinatura da ata 178º: a ata da última reunião foi repassada entre os presentes e assinada 
por aqueles que participaram da última reunião. ITEM 2: Homologação do processo seletivo 
para Bolsas de Doutorado e Mestrado: o prof. Dartora apresentou o número de bolsas 
disponíveis antes do processo seletivo, o número de inscritos e apresentou o resultado que 
foi analisado pelos presentes e homologado por unanimidade. Em virtude de termos 
disponíveis mais bolsas de Mestrado que Doutorado, o Prof Fernando sugeriu converter 
algumas bolsas de mestrado em doutorado, a possibilidade foi discutida pelos participantes 
mas considerou-se inviável. ITEM 3: Defesas: 1) Solicitação de qualificação de doutorado da 
aluna Amanda Mariano, após ampla discussão o pedido foi indeferido por unanimidade, em 
virtude de o artigo apresentado não ser relacionado ao seu projeto de Doutorado. 2) Pedido 
de defesa de tese do aluno Fabio Adhemar da Silva Rahal, após análise dos presentes o 
pedido foi aprovado por unanimidade. ITEM 4: Aproveitamento de créditos: a aluna Rubia 
Eri Teruia solicitou aproveitamento das seguintes disciplinas cursadas no mestrado no 
PIPE: “TEM701 - Termodinâmica de Materiais” (4 créditos), “TEM738 - Tópicos Especiais 
em Engenharia e Ciência dos Materiais I (Corrosão & Proteção de Materiais - Revestimentos 
Inteligentes)” (2 créditos), “TEM700 - Ciência Dos Materiais” (4 créditos) e “TEM740 - 
Tópicos Especiais em Engenharia e Ciência dos Materiais III (Biomateriais)” (4 créditos) a 
solicitação foi aprovada por unanimidade totalizando 14 créditos concedidos. O aluno 
Leonardo Luis Santos solicitou aproveitamento da disciplina “TEM730 - Microscopia em 
Ciência dos Materiais” com 4 créditos cursada no mestrado no PIPE, a solicitação foi 
aprovada por unanimidade. O aluno Bruno Machado Pereira Bueno solicitou 
aproveitamento da disciplina “TM 778 Análise Estrutural e Térmica” com 4 créditos, 
cursadas no Departamento de Mecânica da UFPR, a solicitação foi aprovada por 
unanimidade. A aluna Anelize Seniski Silva solicitou aproveitamento das disciplinas 
“ENQ735 - Fenômenos de Transporte” (3 créditos), “ENQ731 - Tópicos Especiais em 
Engenharia Química III” (3 créditos) “ENQ713 - Sistemas Particulados” (3 créditos), 
“ENQ716 - Engenharia de Reações de Polimerização” (3 créditos), todas realizadas no 
Programa de Pós Graduação em Engenharia Química da UFPR, o requerimento foi 
aprovado por unanimidade totalizando 12 créditos concedidos. ITEM 5: Solicitação de 
reconsideração de indeferimento de pedido de aproveitamento de crédito da aluna 
Jaqueline Mara Silva: após discussão, verificação do histórico da aluna e consulta ao 
regimento, o pedido de reconsideração foi deferido por unanimidade, sendo aprovado o 
aproveitamento da disciplina “CQU 7012 Introdução à ciência de Polímeros” com 4 créditos, 
cursada no Programa de Pós Graduação em Química. ITEM 6: Pedido de aproveitamento 
de proficiência em língua estrangeira: o prof. Dartora leu a Declaração apresentada pelo 
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aluno Emerson Cortez Gallego Campos, emitida pela UFSC que indica proficiência em 
Inglês, e foi aprovado por unanimidade. ITEM 7: Homologação do parecer do projeto de 
doutorado da candidata Anelize Seniski Silva: o Prof. Dartora leu o parecer que foi 
homologado por unanimidade. ITEM 8: Homologação da solicitação de inclusão da 
professora Andrea Pinto de Oliveira como co-orientadora da dissertação de mestrado da 
aluna Gabriela Polezer, o pedido foi homologado por unanimidade. ITEM 9: Solicitação de 
inclusão do professor Juan Carlos Ordonez como co-orientador dos alunos Fernando 
Gallego Dias e Ericson Dilay, apresentado o pedido, foi provado por unanimidade. ITEM 10: 
Solicitação de inclusão do Prof. Dr. Marcos A. Coelho Berton coorientador da aluna Andrea 
Renata Deip, apresentado o pedido, foi provado por unanimidade. Item 11: Indicação do 
Colegiado para o cargo de Vice-Coordenador do PIPE: o professor Cesar Augusto Dartora 
explicou a necessidade de indicar alguém para ocupar o cargo de vice-coordenador do 
PIPE, que ficou vago após o pedido de exoneração da Profª Ana Sofia Clímaco Monteiro de 
Oliveira para assumir o cargo de Coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência 
e Tecnologia da Pró-Reitoria de Pesquisa, e Pós-Graduação (PRPPG). Desse modo o Prof. 
Cesar Augusto Dartora, Vice-Coordenador Eleito juntamente com a Professora Ana Sofia, 
assumiu o cargo de Coordenador do PIPE para o restante do mandato. O nome do 
Professor Cyro Ketzer Saul foi indicado e aceito por unanimidade para a assumir o cargo. 
ITEM 12: Definição de Comissão para Eleição dos Novos Representantes Discentes no 
Colegiado: o Prof. Dartora se disponibilizou a participar da comissão como representante do 
colegiado, e indicou-me, Carla Franciele Marcondes, para compor a comissão. A Prof. 
Claudia indicou a aluna Luiza Brescovici Badke para compor a comissão como 
representante discente. As sugestões foram acolhidas por unanimidade e dessa forma 
estabelecida a comissão. ITEM 13: Solicitação do aluno Renato Fernando Caron para 
excluir do seu histórico a disciplina TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA E CIÊNCIA 
DOS MATERIAIS I - Corrosão & Proteção de Materiais (Revestimentos Inteligentes): o prof. 
Dartora apresentou a solicitação e os argumentos do aluno, após discussão chegou-se a 
conclusão de que quando ele concluiu a disciplina já era aluno regular do PIPE, sendo o 
pedido foi indeferido por unanimidade. ITEM 14: Solicitação de apoio para participar de 
congresso do aluno Maurício de Marlon Mazur: o prof. Dartora apresentou a solicitação, o 
prof. Vargas explicou seu ponto de vista sobre a importância que vê em apoiar os alunos a 
participar de congressos. Após análise do pedido em verificou-se que a participação do 
aluno não se tratava de apresentação oral e ainda não estava aprovada, sendo por esses 
motivos a solicitação indeferida por unanimidade. ITEM 15: Calendário de reuniões 2017 do 
colegiado: o prof. Dartora sugeriu as datas: 12/05, 09/06, 07/07, 11/08, 15/09, 20/10, 10/11 e 
08/12, que foram aprovadas por unanimidade dos presentes. ITEM 16: Definição de Edital 
(e comissão) para seleção de bolsista de Pós-Doutorado do Programa Nacional de Pós-
Doutorado (PNPD): o Prof. Dartora explicou sobre a existência de uma bolsa do PNPD e 
após a discussão entre os presentes ficou aprovada a seguinte comissão: Professores 
Dante, Claudia e Cyro. As inscrições ficarão abertas até 31/05/2017 conforme regras do 
respectivo edital. A partir deste momento da reunião o Prof. Dante pediu licença para 
ausentar-se. ITEM 17: Revisão dos critérios de aceite de exame de suficiência em língua 
estrangeira: após ampla discussão com explanação de todos os pontos de vista, sugeriu-se 
criar regulamento interno para definição e registro dos parâmetros de análise. Ficou definido 
ainda, por maioria dos votos, que serão aceitos como comprovante de suficiência ou 
proficiência em língua estrangeira, além dos testes elaborados especificamente para este 
fim, os certificados de conclusão no nível intermediário ou avançado, de órgão oficial, 
mediante apreciação do colegiado. ITEM18: Revisão dos critérios de seleção para bolsa 
Doutorado (analisar casos de retorno de desligados que já tiveram bolsa): O Prof. Dartora 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/buscardisciplina?id=86&idprograma=40001016033P9&anobase=2015
http://www.prppg.ufpr.br/siga/buscardisciplina?id=86&idprograma=40001016033P9&anobase=2015
http://www.prppg.ufpr.br/siga/buscarturma?id=27&idprograma=40001016033P9&anobase=2015&iddisciplina=86
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apresentou este item, sugerido na reunião anterior, após discussão ficou definido que a 
partir de agora, os editais de seleção para bolsa especificarão como requisito eliminatório 
não ter tido bolsa no PIPE na mesma modalidade (nível de curso) pretendida. ITEM 19: 
Criação de uma página do PIPE no Facebook: Definição do perfil de conteúdo, comissão 
responsável pela página: O professor Dartora apresentou a ideia a qual foi apreciada por 
todos os presentes. Os conteúdos a serem publicados devem ser selecionados com o 
objetivo de divulgar e expandir o programa, e não deverá fomentar qualquer discussão 
política, religiosa ou de promoção pessoal. O professor Dartora sugeriu nomear o professor 
André Belin Mariano como administrador da página, uma vez que o mesmo já havia se 
disponibilizado anteriormente a auxiliar nessa atividade. Dessa forma, o professor André 
Belin Mariano foi nomeado pelo colegiado como administrador da página do PIPE no 
facebook. ITEM 20: Informes: o professor Dartora informou que ficaram para a reunião do 
dia 12/05/2017 algumas revisões sugeridas na reunião anterior. Informou ainda que foi 
retomado o acompanhamento dos prazos dos alunos. Informou que o site do PIPE 
atualizado para os idiomas inglês, espanhol ou francês e solicitou aos presentes que 
acessem o site para identificar eventuais erros. Informou também que o Prof. Horacio vai 
direcionar parte dos recursos da graduação para a pós-graduação, mediante solicitação dos 
coordenadores de graduação (Labgrad). 
 
Não havendo mais para ser discutido foi encerrada a reunião da qual eu, Carla Franciele 
Marcondes, secretária do programa, lavrei esta Ata que depois de lida e aprovada será 
assinada por todos os membros do colegiado presentes à reunião.  
 
 
Curitiba, 07 de abril de 2017. 
Prof.ª Dr.ª César Augusto Dartora 
Coordenador do PIPE 

 


