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Aos dez dias do mês de novembro 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, Cyro Ketzer Saul, 
Dalberto Dias da Costa, Jose Viriato Coelho Vargas, 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 184º: a ata da última reunião foi 
aprovada por unanimidade e assinada por aqueles que participaram da última reunião. ITEM 
2: Defesas 1) Solicitação de defesa de qualificação de mestrado do aluno Gabriel Kavilhuka 
Metzger para o dia 16/11/2017, banca composta pelos professores  do PIPE Evaldo Ribeiro, 
Cyro Ketzer Saul, Washington Luiz Esteves Magalhães e Cesar Augusto Dartora (suplente), 
o pedido foi aprovado por todos. 2) Solicitação de defesa de qualificação de mestrado da 
aluna Lilian Fernanda Martins do Amaral para o dia 30/11/2017, banca composta pelos 
professores do PIPE Fernando Wypych, Claudia Eliana Bruno Marino, Cyro Ketzer Saul e 
José Viriato Coelho Vargas (suplente), o pedido foi aprovado por todos. 3) Solicitação de 
defesa de qualificação de mestrado da aluna Camila Melo Pesqueira para o dia 04/12/2017, 
banca composta pelos professores do PIPE Kleber Franke Portella, Claudia Eliana Bruno 
Marino, Haroldo de Araújo Ponte e Vitoldo Swinka Filho (suplente), o pedido foi aprovado 
por todos. 4) Solicitação de defesa de tese de doutorado da aluna Amanda Mariano Pedroso 
(inclusão de pauta)para o dia 08/12/2017, banca composta pelos professores internos à 
UFPR Haroldo de Araújo Ponte, Carlos Itsuo Yamamoto, Maria Jose Jeronimo de Santana 
Ponte e Marcelo Kaminski Lenzi (suplente), e pelos professores externos à UFPR Vsevolod 
Mymrine (UTFPR), Eduardo Pereira  (UEPG) e Jeferson Aparecido Moreto (UFTM) 
(suplente), o pedido foi aprovado por todos. 5) Solicitação de defesa de tese de doutorado 
da aluna Rubia Martignago Mariath (inclusão de pauta) para o dia 24/11/2017, banca 
composta pelos professores internos à UFPR: Carlos Itsuo Yamamoto, Ricardo Henrique 
Moreton Godoi, Alexandre Ferreira Santos e Haroldo de Araújo Ponte (suplente), e pelos 
professores externos à UFPR: Fernando Aparecido Sigoli, Wanderson Romao e  Marcia 
Cristina Khalil de Oliveira (suplente), o pedido foi aprovado por todos. 6) Retificação da 
banca de defesa de qualificação da aluna ALINE TANABE, onde foi alterada a data para 
20/11/2017. ITEM 3: Aproveitamento de créditos: apresentada a solicitação do aluno Fabio 
Muchenski (Doutorado) para aproveitamento das disciplinas “CF728 Microscopia em 
ciência dos materiais” (6 créditos), “TM703 Ciência dos Materiais” (4 créditos), “TM705 
Termodinâmica dos materiais” (4 créditos), “TM715 Seminários” (2 créditos), “TM 737 
Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica I (Técnicas de caracterização de materiais 

poliméricos)” (3 créditos), “TM704 Metalurgia Física” (4créditos), “TM712 Tópicos Avançados 
em Propriedades Mecânicas – Biomateriais” (4 créditos), “TEM740 - Tópicos Especiais em 
Engenharia e Ciência dos Materiais III - Propriedades ópticas de materiais” (4 créditos), 
todas cursadas no PIPE durante o mestrado ou como disciplina isolada, a solicitação foi 
aprovada pelos presentes totalizando 31 créditos aproveitados. ITEM 4: Pedido de 
aproveitamento de proficiência em língua estrangeira: 1) Aluna Lilian Fernanda Martins do 
Amaral (Mestrado) solicita aproveitamento de certificado de suficiência em Inglês emitido 
pela UFPR (2017), a solicitação é aprovada por unanimidade. ITEM 5: Solicitação de 
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prorrogação de prazo para defesa de qualificação de mestrado da aluna CAMILA DOS 
SANTOS NERY, por 03 meses (novembro/2017 a fevereiro/2018) e prorrogação de prazo 
para defesa de dissertação por 03 meses e ITEM 6 (inclusão de pauta): Solicitação de 
prorrogação de prazo para defesa de qualificação de mestrado da aluna MARILISA 
KASPRZAK, por 03 meses (novembro/2017 a fevereiro/2018) e prorrogação de prazo para 
defesa de dissertação por 03 meses: os presentes decidiram analisar em conjunto por tratar-
se de pedidos similares e referentes à alunas vinculadas ao mesmo orientador. Após a 
leitura dos pedidos os presentes decidiram indeferir ambos os pedidos de prorrogação do 
prazo para defesa de dissertação. E conceder, para as duas alunas, a prorrogação de um 
mês para realização da qualificação, ou seja, até dezembro/2017. ITEM 8 (inclusão de 
pauta): Solicitação de prorrogação de prazo para defesa de qualificação de mestrado da 
aluna RAVENA RUBIA ANTONELLI MAIA, por 20 dias (até 20 de dezembro de 2017 a 
fevereiro/2018): o Prof. Dartora fez a leitura do pedido, que foi aprovado por todos os 
presentes. ITEM 9 (inclusão de pauta): Solicitação de contratação de professor visitante, 
Professor Américo Scotti: o professor Dartora apresentou a solicitação, juntamente com o 
plano de trabalho, projeto e currículo Lattes do referido professor. Após análise, a solicitação 
foi aprovada por todos os presentes. ITEM 10: Homologação da alteração da banca da 
MARIANNE ROQUE DE FREITAS: em virtude da impossibilidade de participação de um dos 
membros titulares e do suplente, o Prof. Cesar Augusto Dartora foi incluído como titular, 
ficando portanto a banca composta pelos professores Ney Pereira Mattoso Filho, Neide 
Kazue Kuromoto e César Augusto Dartora. ITEM 11 (Inclusão de pauta): Avaliação do 
formulário de solicitação de não divulgação de trabalho final: os presentes aprovaram o 
modelo, anexo a esta ata, e o mesmo será disponibilizado aos alunos. ITEM 12 (Inclusão de 
pauta): Avaliação do modelo para entrega’ de projeto de mestrado exigido na segunda 
matrícula: os presentes aprovaram o modelo, anexo a esta ata, e o mesmo será 
disponibilizado aos alunos. ITEM 13: Homologação das eleições para Coordenador, Vice 
Coordenador e colegiado: apresentada a ata da comissão eleitoral, os presentes 
homologaram o resultado que elegeu como coordenador o Professor Cesar Augusto Dartora 
e o Professor Cyro Ketzer Saul vice-coordenador. Para o colegiado ficaram eleitos os 
representantes titulares do Profª. Cláudia Eliana Bruno Marino, Prof. Fernando Wypych e 
Prof. José Viriato Coelho Vargas, com seus respectivos suplentes Prof. Ivo Alexandre 
Hummelgen, Prof. Rodrigo Perito Cardoso e Prof. Dante Homero Mosca Júnior, resultado 
este que também foi homologado pelos presentes. 
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