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Aos nove dias do mês de junho 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 Cesar Augusto Dartora, Dante Homero Mosca, 
Dalberto Dias Costa, Neide Kazue Kuromoto e a representante discente Anelize Seniski 
Silva. 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 180º: a ata da última reunião foi aprovada por unanimidade e assinada por 
aqueles que participaram da última reunião. ITEM 2: Defesas: 1) Homologação da 
solicitação de Defesa de Projeto de Doutorado do aluno Ericson Dilay: após análise o pedido 
foi aprovado por unanimidade. 2) Homologação da solicitação de Defesa de Projeto de 
Doutorado do aluno Dhyogo Mileo Taher: após análise o pedido foi aprovado por 
unanimidade. 3) Solicitação de Qualificação de Doutorado do aluno Fernando Gallego Dias: 
após análise o pedido foi aprovado por unanimidade. 4) Solicitação de Defesa de Tese de 
Doutorado do aluno Fernando Gallego Dias: após análise o pedido foi aprovado por 
unanimidade. ITEM 3: Aproveitamento de créditos: apresentada a solicitação da aluna Aline 
Telma Benatto (Mestrado) de aproveitamento das disciplinas “TEM700 Ciência dos 
Materiais” (4 créditos) e “TEM701 Termodinâmica dos Materiais” (4 créditos), ambas 
cursadas no PIPE como disciplina isolada, a solicitação foi aprovada por todos os presentes, 
totalizando 8 créditos aproveitados. Apresentada a solicitação do aluno Tiago Scheffer de 
Matos (Doutorado) de aproveitamento das disciplinas “TEM-700 Ciência dos Materiais” (4 
créditos), “TEM701 Termodinâmica de Materiais” (4 créditos ), “TEM702 Seminários” (2 
créditos), TEM730 Microscopia em Ciência dos Materiais (4 créditos), “TEM-738 TÓPICOS 
ESPECIAIS EM ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS I - Corrosão & Proteção de 
Materiais/ Revestimentos Inteligentes” (2 créditos), “TEM738 TÓPICOS ESPECIAIS EM 
ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS I - Microscopia de força atômica” (2 créditos), 
todas cursadas no PIPE durante o curso de Mestrado, a solicitação foi aprovada por todos 
os presentes, totalizando 18 créditos aproveitados. Apresentada a solicitação do aluno 
Guilherme Cardoso Borillo (Doutorado) de aproveitamento da disciplina “TH743 TÓPICOS 
ESPECIAIS EM ENGENHARIA HIDROLÓGICA - Instrumento de Coleta de Dados 
Ambientais” (2 créditos), cursada no Programa de Pós Graduação em Engenharia de 
Recursos Hídricos e Ambiental, a solicitação foi aprovada por todos os presentes, sendo 
concedidos 2 créditos. . ITEM 4: Pedido de aproveitamento de proficiência em língua 
estrangeira: 1) Aluna Aline Tanabe solicita aproveitamento de certificado de suficiência em 
Inglês emitido pela UFPR, a solicitação é aprovada por unanimidade. 2) Aluna Aline Telma 
Benatto solicita aproveitamento de certificado de Inglês emitido pela Wiseup, , a solicitação 
é aprovada por unanimidade. 3) Aluna Camila dos Santos Nery solicita aproveitamento de 
certificado de Inglês emitido pela ETC International College, a solicitação é aprovada por 
unanimidade. 4) Aluno Guilherme Cardoso Borillo solicita aproveitamento de certificado de 
suficiência em espanhol emitido pela UFPR, a solicitação é aprovada por unanimidade. 5) 
Aluna Luiza Brescovici Badke solicita aproveitamento de certificado de Inglês emitido pela 
TEAP, a solicitação é aprovada por unanimidade. 6) Aluno Tiago Scheffer de Matos solicita 
aproveitamento de certificado de suficiência em Italiano emitido pela UFPR, a solicitação é 
aprovada por unanimidade. ITEM 5: Solicitação de inclusão do Dr. Claudio Batista Ciulik 
como coorientador da dissertação de mestrado da aluna Mônica Angelica Avanci 
(orientadora: Profª. Leni Campos Akcelrud), apresentado o pedido, foi aprovado por 
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unanimidade. ITEM 6: Solicitação de inclusão do Dr. Sérgio Luiz Henke como coorientador 
da tese de doutorado do aluno Tiago Scheffer de Matos (orientador: Profª. Kleber Franke 
Portella), apresentado o pedido, foi aprovado por unanimidade. ITEM 7:  Análise do parecer 
do projeto de doutorado do candidato Emerson Cortez Gallego Campos: o Prof. Dartora fez 
a leitura do parecer do professor avaliador. Considerando o parecer, o projeto foi aprovado 
por unanimidade podendo o aluno ingressar no curso de doutorado. ITEM 8: Homologação 
do Resultado do Processo Seletivo para Bolsista da Fundação Araucária: o Prof. Dartora 
explicou como aconteceu o processo e apresentou o resultado, que foi aprovado por 
unanimidade. ITEM 9: Solicitação de prorrogação de prazo para qualificação de doutorado 
da aluna Anne Caroline Defranceschi Oliveira: após a leitura do pedido, os presentes 
decidiram pela retirado deste item de pauta para solicitação de informações quando ao 
prazo solicitado, à existência de artigos publicados ou aceitos e previsões de qualificação e 
defesa da tese. Após a devida complementação de informações deverá ser ressubmetido ao 
colegiado. ITEM 10: Solicitação de prorrogação de prazo para defesa de mestrado do aluno 
Diego Araujo de Lima D´Agostin: após a leitura da solicitação, os presentes decidiram elo 
indeferimento do pedido de prorrogação por 03 (três) meses, pois o aluno já se encontra em 
prorrogação concedida anteriormente. A defesa deve ser agendada para até a primeira 
quinzena de julho/2017, sob pena de desligamento do programa. ITEM 11: Solicitação de 
prorrogação de prazo para qualificação de doutorado do aluno Ederson Pauletti: após a 
leitura da solicitação, e considerando o apresentado, a solicitação foi aprovada, sendo 
concedida a prorrogação de prazo até 15 de setembro de 2017. ITEM 12: Solicitação de 
prorrogação de prazo para conclusão do Doutorado do aluno Valter Salles do Nascimento 
Junior: após a leitura da solicitação, e considerando o apresentado, a solicitação foi 
aprovada, sendo concedida a prorrogação de prazo por 03 (três) meses a partir de julho 
2017, sendo o novo prazo até outubro/2017. ITEM 13: Criação de comissão para indicação 
do trabalho que representará o programa no “Prêmio Capes de Tese 2017” O Prof. Dartora 
falou sobre a existência do concurso e a necessidade da criação desta comissão para 
indicar o trabalho que representará o PIPE. Os presentes decidiram que a comissão será 
formada pelos Professores Dartora, Dante e Dalberto. ITEM 14: Criação da Comissão para 
Assuntos de Divulgação Científica do PIPE: os presentes decidiram por retirar este item da 
pauta, sendo que o Prof. André Bellin Mariano será designado por portaria da coordenação 
do PIPE para cuidar dos assuntos de divulgação deste programa. ITEM 15: Aprovação das 
disciplinas cursadas no PIPE (enquanto isoladas): item retirado de pauta para levantamento 
de maiores informações. 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. 

 
______________________________                   __________________________________ 
    Prof. Dr. Dante Homero Mosca                                   Prof. Dr. Dalberto Dias Costa 
 
______________________________                    _________________________________  
    Profª. Drª. Neide Kazue Kuromoto          Discente Anelize Seniski Silva 
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Prof. Dr. Cesar Augusto Dartora 

 
 


