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Ata  da  203a Reunião  do Colegiado
do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Ciência dos Materiais

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 13h:30min, reuniram-
se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos
Materiais (PIPE). Estavam presentes os professores César Augusto Dartora, Fernando
Wypych, Rodrigo Perito Cardoso, Dante Homero Mosca Jr., e a representante discente
Aline Souza Salum. Sob a presidência do professor César Augusto Dartora, coordenador
do PIPE,  que agradeceu a  presença de todos,  foi  declarada  aberta  a  sessão.  ITEM 1:
Aprovação e assinatura da Ata de reunião 202ª: a Ata da última reunião foi aprovada por
unanimidade e assinada pelos presentes. ITEM 2: Defesas: 2.1) Homologação da defesa
de Qualificação de Doutorado da aluna  Francyelle Calegari  para o dia 30/09/2019. O
pedido foi homologado por todos os presentes, sendo a banca composta pelos professores
Cláudia  Eliana  Bruno  Marino  (orientadora);  Izabel  Cristina  Riegel  Vidotti  Myata
(UFPR/QUÍMICA);  Kleber  Franke  Portella  (UFPR/PIPE)  e  tendo  como  suplente  Vitoldo
Swinka Filho (UFPR/PIPE).  2.2) Solicitação de defesa de Qualificação de Mestrado do
aluno Fernando Aparecido Dias Ramdonski para o dia 20/11/2019. O pedido foi aprovado
por  todos  os  presentes,  sendo  a  banca  composta  pelos  professores  Evaldo  Ribeiro
(orientador);  Ney  Pereira  Mattoso  Filho  (UFPR/PIPE);  Eduardo  Lemos  de  Sá
(UFPR/QUÍMICA) e tendo como suplente Celso de Araújo Duarte (UFPR/FÍSICA). ITEM 3:
Pedido  de  aproveitamento  de  suficiência  ou  proficiência  em  inglês  dos  alunos:
3.1)Gabriela Cunha Costa Miranda  (Mestrado) solicita aproveitamento de certificado de
inglês pela UFPR (2019). O pedido foi aprovado por unanimidade.3.2) Guilherme Panini
(Mestrado) solicita aproveitamento de certificado de inglês pela UFPR (2019). O pedido foi
aprovado  por  unanimidade.  3.3)  Natália  Pereira  Menezes  (Doutorado)  solicita
aproveitamento  de  certificado  de  inglês  pela  UFPR  (2019).  O  pedido  foi  aprovado  por
unanimidade. ITEM 4: Revisão da solicitação de credenciamento do professor Celso de
Araújo Duarte no PIPE.  Apesar de atingir minimamente os critérios para credenciamento
do Mestrado e não atingir  para o Doutorado e seguindo as recentes recomendações da
CAPES,  o  colegiado  reitera  a  decisão  anterior,  pelo  indeferimento  da  solicitação de
credenciamento. A decisão foi amparada pelo artigo 8º item V, e o artigo 22º do Regimento.
ITEM 5: Solicitação de desligamento do PIPE do recém-ingresso Clodoaldo Pereira
Franco  aprovado  no  edital  07/2019  Mestrado.  O  pedido  foi  aprovado  por  todos  os
presentes. ITEM 6: Solicitação de pedidos de diárias e passagens: 6.1) Daniel da Silva
Costa  para apresentação oral de trabalho com o título  Formation of NiSi2 nanocrystalline
platelets endotaxially grown on a Si(001) wafer, a ser realizado em Campinas/SP no período
de 05/11/  à 07/11/2019.  O pedido foi  aprovado por  todos os presentes  no valor  de R$
1000,00.   ITEM 7: Aprovação do Edital 08/2019 referente ao Processo Seletivo para
ingresso e Seleção de bolsista no Mestrado Stricto Sensu do Pipe 2020/1. O edital foi
aprovado por  todos os presentes.  ITEM 8:  Aprovação do Edital  09/2019 referente ao
Processo Seletivo interno para bolsa de Doutorado e formação de cadastro reserva. O
Edital foi aprovado por todos os presentes. ITEM 9: Aprovação do Calendário Acadêmico
para o ano de 2020 do PIPE.  O calendário  foi  aprovado por  todos os presentes.  Não
havendo mais para ser discutido foi encerrada a reunião da qual eu, César Augusto Dartora,
coordenador do programa, lavrei esta ata que depois de lida e aprovada será assinada por
todos os membros do colegiado presentes à reunião.
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