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Aos quinze dias do mês de setembro 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, Claudia 

Eliana Bruno Marino, Cyro Ketzer Saul, Dalberto Dias Costa, Jose Viriato Coelho 

Vargas 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 182º: a ata da última 

reunião foi aprovada por unanimidade e assinada por aqueles que participaram da última 

reunião. . ITEM 2: Defesas 1) Solicitada a inclusão de pauta do pedido de Qualificação de 

Mestrado da aluna Luiza Brescovici Badke, a inclusão foi acolhida pelos presentes e 

aprovada a banca para o dia 29/09/2017, composta pelos professores do PIPE Claudia 

Eliana Bruno Marino e Ney Pereira Mattoso Filho, e pela professora externa ao PIPE, Izabel 

Cristina Riegel Vidotti Miyata, devidamente justificado. 2) Solicitação de Defesa de Projeto 

de Doutorado do aluno Mauro Cesar De Avila para o dia 29/08/2017, banca composta pelos 

professores  do PIPE Marilda Munaro, Edemir Luis Kowalski e André Bellin Mariano, o 

pedido foi aprovado por todos. 3) Solicitação de Defesa de Projeto de Doutorado do aluno 

Cesar Eduardo Figueroa Castañeda para o dia 20/09/2017, banca composta pelos 

professores  do PIPE Vitoldo Swinka Filho, Edemir Luis Kowalski e Kleber Franke Portella, o 

pedido foi aprovado por todos. 4) Solicitada a inclusão de pauta do pedido de Defesa de 

Projeto de Doutorado do aluno Leonardo Luis Santos, para o dia 29/09/2017, banca 

composta pelos professores do PIPE Silvio Francisco Brunatto, Carlos Mauricio Lepienski e 

Haroldo de Araújo Ponte, o pedido foi aprovado por todos. 5) Solicitada a inclusão de pauta 

do pedido de Defesa de Projeto de Doutorado do aluno Marcio Aparecido Batista, para o dia 

29/09/2017, banca composta pelos professores do PIPE Edemir Luis Kowalski, Marilda 

Munaro e Vitoldo Swinka Filho, o pedido foi aprovado por todos. 5) Solicitação de Defesa de 

Tese de Doutorado do aluno Fernando Zanella, para o dia 06/10/2017, banca composta 

pelos professores do PIPE César Augusto Dartora, Cyro Ketzer Saul e Dante Homero 

Mosca Júnior, e pelos professores externos Ezequiel Costa Siqueira e Francisco Das 

Chagas Marques, o pedido foi aprovado por todos. 6) Solicitação de Defesa de Tese de 

Doutorado do aluno Fillipi Klos Rodrigues de Campos, para o dia 27/10/2017, banca 

composta pelos professores do PIPE César Augusto Dartora, Dante Homero Mosca Júnior, 

Claudia Eliana Bruno Marino, e pelos professores externos Kleber Zuza Nobrega e Ricardo 

Canute Kamikawachi, o pedido foi aprovado por todos. ITEM 3: Aproveitamento de créditos: 

apresentada a solicitação da aluna Ana Paola Kim Saravia (Doutorado) para 

aproveitamento das disciplinas “IQ226 Caracterização dos Polímeros” (4 créditos), “IQ345 

Engenharia de polimerização” (2 créditos), “IQ824 Tópicos Especiais em Processos 
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Químicos” (3 créditos), “COQ772 Cinética de Processos” (3 créditos), “COQ777 Catálise 

Heterogênea” (3 créditos), “COQ866 Estimação de Parâmetros, Projeto de Experimentos e 

Controle de Qualidade” (3 créditos), cursadas na UFRJ durante o mestrado, a solicitação foi 

aprovada pelos presentes, totalizando 18 créditos aproveitados. Apresentada a solicitação 

da aluna Amanda Mariano (Doutorado) para aproveitamento da disciplina “TEC748 Tópicos 

Especiais em construção – Ensaios não destrutivos para estruturas de concreto” (3 

créditos), cursada no Programa de Pós Graduação de Engenharia em Construção Civil da 

UFPR, a solicitação foi aprovada pelos presentes, totalizando 3 créditos aprovados. 

Apresentada a solicitação da aluna Amanda Mariano (Doutorado) para aproveitamento da 

disciplina “TQ763 Métodos Eletroquímicos” (4 créditos), cursada neste programa como 

disciplina isolada no ano de 2013, a solicitação foi aprovada pelos presentes, totalizando 04 

créditos aproveitados. Apresentada a solicitação da aluna Débora Abrantes Leal 

(Doutorado) para aproveitamento das disciplinas “TEM703 Ciência dos Materiais” (4 

créditos), “TEM705 Termodinâmica dos Materiais” (4 créditos), “TM715 Seminários” (2 

créditos),”TEM738 Tópicos Especiais em Engenharia e Ciência dos Materiais I – Aspectos 

Estruturais e Reatividade de Materiais Lamelares Naturais e Sintéticos” (2 créditos), 

“TEM703 Metalurgia Física” (4 créditos), ”TEM738 Tópicos Especiais em Engenharia e 

Ciência dos Materiais I – Corrosão e Proteção de Materiais (Revestimentos Inteligentes)” (2 

créditos), “TEM742 Prática de Docência I” (2 créditos), “CQ736 Tópicos Especiais em 

Química II – Eletroquímica e Interfaces” (4 créditos), todas cursadas neste programa de pós 

graduação durante o mestrado, a solicitação foi aprovada pelos presentes, totalizando 24 

créditos aproveitados. Apresentada a solicitação da aluna Francine Ceccon Claro 

(Doutorado) para aproveitamento das disciplinas “TEM700 Ciência dos Materiais” (4 

créditos), “TEM701 Termodinâmica dos Materiais” (4 créditos), “TEM702 Seminários” (2 

créditos), “TEM738 Tópicos Especiais em Engenharia e Ciência dos Materiais I - Polímeros, 

estruturas e propriedades” (2 créditos) “TEM730 Microscopia em Ciência dos Materiais” (4 

créditos), “TEM742 Prática de Docência I” (2 créditos), todas cursadas neste programa de 

pós graduação durante o mestrado, a solicitação foi aprovada pelos presentes, totalizando 

18 créditos aproveitados. Apresentada a solicitação do aluno Ricardo Costa Scholz 

(Doutorado) para aproveitamento das disciplinas “TM703 Ciência dos Materiais” (4 créditos), 

“TM705 Termodinâmica dos Materiais” (4 créditos), “TM715 Seminários” (2 créditos), 

“CM723 Física dos Dielétricos I” (6 créditos), “TM737 Tópicos Especiais Em Engenharia 

Mecânica I” (3 créditos), “TM726 Caracterização de Dielétricos” (2 créditos), “TM708 

Polímeros” (3 créditos), todas cursadas neste programa de pós graduação, sendo as duas 

últimas disciplinas como isoladas e as demais durante o programa de mestrado, a 

solicitação foi aprovada pelos presentes, totalizando 24 créditos aproveitados. ITEM 4: 

Pedido de aproveitamento de proficiência em língua estrangeira: 1) Aluno Bruno Dufau 

Mattos solicita aproveitamento de certificado de suficiência em Inglês emitido pela UFPR 

(2016), a solicitação é aprovada por unanimidade. 2) Aluna Tatiana Milani Ratusznei solicita 

aproveitamento de certificado de suficiência em Inglês emitido pela UFPR (2016), a 

solicitação é aprovada por unanimidade. 3) Aluna Rubia Martignago Mariath solicita 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/buscarturma?id=21&idprograma=40001016033P9&anobase=2015&iddisciplina=86
http://www.prppg.ufpr.br/siga/buscarturma?id=21&idprograma=40001016033P9&anobase=2015&iddisciplina=86
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aproveitamento de certificado de suficiência em Espanhol emitido pela PUCPR (2017), a 

solicitação é aprovada por unanimidade. 4) Aluno Fabio Adhemar Da Silva Rahal solicita 

aproveitamento de certificado de proficiência em Espanhol emitido pela TESEPrime (2017), 

a solicitação é aprovada por unanimidade. ITEM 5: Homologação do parecer do projeto para 

ingresso no Doutorado, da candidata Ana Paola Kim Saraiva: considerando as informações 

contidas no parecer, e a posição favorável do avaliador, o ingresso do candidato no 

doutorado foi aprovado por unanimidade. ITEM 6: Homologação do parecer do projeto para 

ingresso no Doutorado, da candidata Francine Ceccon Claro: considerando as informações 

contidas no parecer, e a posição favorável do avaliador, o ingresso da candidata no 

doutorado foi aprovado por unanimidade. ITEM 7: Solicitação de prorrogação de prazo para 

qualificação de doutorado do aluno Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo: a solicitação foi 

aprovada com a ressalva de que não haverá possibilidade de nova prorrogação. O novo 

prazo para qualificação é novembro/2017. ITEM 8: Solicitação da Profª Ana Sofia Clímaco 

Monteiro de Oliveira para inclusão de coorientador do aluno de mestrado Mario Cezar Souza 

de Oliveira: o pedido foi lido e aprovado pelos presentes, conforme solicitação, do Prof. Dr. 

Sérgio Luiz Henke passa a ser coorientador do referido aluno. ITEM 9: Solicitação do aluno 

de doutorado MAILSON DE MATOS de apoio para participar em congresso: ós leitura do 

pedido, considerando os documentos apresentados, os presentes decidiram pela aprovação 

de auxílio financeiro no valor de R$1.000,00 (um mil reais). ITEM 10: Solicitada a inclusão 

de pauta do pedido de apoio para participar em congresso (COBEM) da aluna de mestrado 

ELOISA PEREIRA CARDOZO: o pedido foi acolhido pelos presentes que após análise 

decidiram pela aprovação do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em auxílio financeiro. 

ITEM 11: Solicitada a inclusão de pauta do pedido de apoio para participar em congresso 

(CONSOLDA) da aluna de mestrado ELOISA PEREIRA CARDOZO: o pedido foi acolhido 

pelos presentes que após análise decidiram pela aprovação do valor de R$1.000,00 (um mil 

reais) em auxílio financeiro. ITEM 12: Solicitação do aluno de doutorado GUSTAVO 

STRAUCH WILIN FINGER de apoio para participar em congresso (taxa de inscrição): o 

pedido foi retirado da pauta a pedido do próprio aluno. ITEM 13: Solicitação da aluna de 

doutorado ALINE ROSSETTO DA LUZ de apoio para participar em congresso (taxa de 

inscrição COBEM): o pedido foi acolhido pelos presentes que após análise decidiram pela 

aprovação do valor de R$ 600,00 para pagamento da taxa de inscrição, que acontecerá em 

Curitiba/PR. ITEM 14: Solicitação do aluno NELSON TADEU GALVÃO DE OLIVEIRA para 

trancamento do curso: após análise do pedido e verificação dos prazos do aluno, os 

presentes decidiram pela retirada do pedido de pauta para orientar o aluno. ITEM 15: 

Solicitação do aluno ERCSON DILAY para desligamento do programa: após a leitura da 

solicitação escrita, o pedido foi aprovado. ITEM 16: Solicitação do aluno JOÃO AUGUSTO 

CRUZ para desligamento do programa: após a leitura da solicitação escrita, o pedido foi 

aprovado. ITEM 17: Informação da candidata JÉSSICA DE AGUIAR da sua desistência do 

ingresso no doutorado: a referida candidata ao Doutorado participou do processo seletivo e 

tinha parecer favorável ao ingresso neste programa, porém, desistiu antes de ser efetuada a 

sua matrícula. O pedido de desistência da aluna foi aprovado pelos presentes. ITEM 18: 
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Desligamento da aluna ALANA SEBASTIANI DALPASQUALE: mediante solicitação da 

própria aluna, o pedido de desligamento foi aprovado pelos presentes. ITEM 19: Solicitação 

do Prof. Celso A. Duarte para credenciamento neste programa: após análise da solicitação 

os presentes decidiram pelo indeferimento do pedido, em função da manutenção dos 

índices de produtividade científica do quadro docente, e considerando o artigo Art. 86 do 

regimento, que diz que os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa. 

ITEM 20: Homologação da Ata da Comissão, com o Parecer do Projeto de PósDoc de 

Fabiano Thomazi: a ata da comissão que aprovou o início do projeto de pós doutorado,foi 

aprovada pelos presentes. ITEM 21: Homologação do Resultado do Processo Seletivo para 

bolsas de Doutorado, objeto do edital Edital 05/2017 do PIPE: mediante apresentação do 

resultado e explanação sobre o processo realizado, o resultado foi homologado pelos 

presentes. O resultado do processo seletivo teve a seguinte classificação: 1º Paulo Ricardo 

Schizaki dos Santos, 2º Francine Ceccon Claro, 3º Débora Abrantes Leal, 4º Ana Paola Kim 

Saravia, 5º Emerson Cortez Gallego Campos. ITEM 22: Edital processo seletivo de 

mestrado ingresso 2018/1: os presentes decidiram que a comissão será constituída pelos 

professores do PIPE Cyro, Claudia, Dartora, Rodrigo Perito, e pela aluna e representante 

discente Anelize. Decidiram ainda que será cobrado o valor de R$ R$100,00 (cem reais) em 

taxa de inscrição. ITEM 23: Edital processo seletivo doutorado ingresso 2018 fluxo continuo: 

os presentes aprovarão o texto do edital sugerido, que será publicado e terá validade a partir 

de 17 de novembro de 2017. 
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