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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 214ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E
CIÊNCIA DOS MATERIAIS

 

Ata da 214ª Reunião do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências dos Materiais, realizada
remotamente através da Plataforma TEAMS, convite enviado a todos os membros do Colegiado no dia 20 de
novembro de 2020, em função do teor da PORTARIA Nº 1455 REITORIA, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020,
tendo par�cipado os seguintes membros: professores Evaldo Ribeiro (presidente), César Augusto Dartora,
Fernando Wypych, Pedro Henrique G. de Cademartori, Claudia Eliana Bruno Marino, José Viriato Coelho
Vargas e Cyro Ketzer Saul. ITEM 1: Aprovação  da Ata da reunião 213: a Ata da úl�ma reunião foi aprovada
por todos.  ITEM 2: Defesas:  2.1) Homologação de defesa de Qualificação de Doutorado do aluno  Bruno
Leandro Pereira para o dia 12/11/2020. O pedido foi homologado por todos os presentes, com a banca
composta pelos professores Carlos Mauricio Lepienski (orientador), Irineu Mazzaro (UFPR- FISICA), Gabriel
Go�en de Lima (POS-DOC PIPE) Neide Kazue Kuromoto (UFPR)  e Ney Pereira Ma�oso Filho (suplente- PIPE).
2.2) Solicitação de defesa de Qualificação de Doutorado do aluno Emerson Cortez Gallego Campos para o dia
30/11/2020. O pedido foi aprovado por todos os presentes, com banca composta pelos professores Leni
Campos Akcelrud (orientadora), José Pedro Mansueto Serbena (PIPE), Cyro Ketzer Saul (PIPE) e  Thais Helena
Sydenstricker Flores- Sahagun (suplente -PIPE). 2.3) Solicitação de defesa de Tese de Doutorado do aluno
Bruno Leandro Pereira  para o dia 30/11/2020. O pedido foi aprovado por todos os presentes, com banca
composta pelos professores Carlos Mauricio Lepienski (orientador), Carlos Roberto Grandini (UNESP), Gelson
Biscaia de Souza (UEPG), Claudia Eliana Bruno Marino Zarbin (PIPE), Gabriel Goe�en de Lima (POS-DOC
PIPE), Neide Kazue Kuromoto (suplente-UFPR) e Paulo César Soares Júnior (suplente- PUC-PR).  2.4)
Solicitação de defesa de Qualificação de Mestrado do aluno Marcio Heron da Silveira Junior para o dia
30/11/2020. O pedido foi aprovado por todos os presentes, com banca composta pelos professores Evaldo
Ribeiro (orientador), César Augusto Dartora (PIPE), Guinther Kellermann (PIPE), Camilla Karla Brites Queiroz
Mar�ns de Oliveira (PIPE). ITEM 3. Pedidos de Aproveitamento de Créditos em Disciplinas: 3.1) Heloise
Sasso Teixeira (Doutorado). Foi aprovada a concessão de 16 créditos  nas seguintes disciplinas: PRPPG 7000 -
Escrita Acadêmica em inglês – 4 créditos e conceito B; PRPPG 7002 -Métodos Esta�s�co em Pesquisa
Cien�fica – 4 créditos e conceito A; H0747 - Sintesis y Caracterizacion de Polímeros – 4 créditos e conceito A;
H0746 - Analisis de Super�cies (XPS) – 4 créditos e conceito A; 3.2) Gustavo Scheid Prass (Doutorado). Foi
aprovado a concessão de 8 créditos nas seguintes disciplinas: PRPPG 7000 -Escrita Acadêmica em inglês – 4
créditos e conceito A; PRPPG 7005 – Metodologia de pesquisa cien�fica – 4 créditos conceito A. 3.3) Renata
Pinho Morais (Doutorado). Foi aprovado a concessão de 10 créditos nas seguintes disciplinas: PRPPG 7000 -
Escrita Acadêmica em inglês – 4 créditos e conceito B; PRPPG 7005 – Metodologia de pesquisa cien�fica – 4
créditos conceito B; PRPPG 7008- Inovação e Empreendedorismo – 2 créditos e conceito A. ITEM 4. Pedido
de aproveitamento de suficiência ou proficiência em inglês do aluno: 4.1) Gustavo Scheid Prass (Doutorado)
solicita aproveitamento de cer�ficado em suficiência em inglês no exame TOEFL iBT (2020). O pedido foi
aprovado por unanimidade. ITEM 5. Solicitação de prorrogação excepcional dos prazos de vigência de
bolsas de mestrado e doutorado e defesas considerando a portaria no 121/2020 de 20/08/2020 da
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES): 5.1) O prof. César Augusto Dartora
orientador da doutoranda Ariane Aparecida de Lima, solicita a prorrogação de bolsa de Doutorado pelo
período de 6 meses. O cronograma de a�vidades da aluna foi interrompido devido as restrições temporárias
de acesso as instalações necessárias ao desenvolvimento das a�vidades do curso. O pedido de prorrogação
de bolsa pelo período de 6 meses (180 dias) foi aprovado por todos. 5.2) O discente Marcos Henrique Maresi
solicita a prorrogação da bolsa de Mestrado de pelo período de 3 meses, além dos 3 meses já pedidos
anteriormente, totalizando 6 meses da bolsa, conforme a portaria de número 121/2020 da CAPES.  Devido a
parte experimental estar comprome�da por causa da pandemia do COVID-19. O pedido de prorrogação de 3
meses (90 dias) foi aprovado por todos. 5.3) A discente Joyce de Ma�os Leão solicita a prorrogação da bolsa
de Doutorado de pelo período de 3 meses, conforme a portarias 55/2020 e 121/2020 da CAPES.  Devido a
parte experimental estar comprome�da por causa da pandemia do COVID-19. O pedido de prorrogação de 3
meses (90 dias) foi aprovado por todos. ITEM 6. Solicitação de Prorrogação dos Prazos de Qualificação de
Doutorado: A discente Debora Abrantes Nunes Leal solicita a prorrogação do Exame de Qualificação de
Doutorado, o qual seria em novembro de 2020 para maio de 2021. O mo�vo deste pedido é porque no
momento está realizando estágio de Doutorado Sanduíche na Universidade de Aveiro - Portugal,
pelo Programa Ins�tucional de Internacionalização da CAPES (Print-UFPR), e apenas regressará ao Brasil
entre fevereiro e março de 2021. O pedido foi aprovado por todos. ITEM 7. Solicitação de Prorrogação dos
Prazos de Qualificação e Defesa de Tese de Doutorado: A discente Ana Flavia Ariello solicita a prorrogação
do Exame de Qualificação de Doutorado, o qual seria em dezembro de 2020 para março de 2021 e a
prorrogação da defesa de Tese de Doutorado, o qual seria em março 2021 para julho 2021. O mo�vo é que o
ar�go está em fase de submissão, e pelo regimento a qualificação só pode ocorrer com o ar�go aceito. O
pedido foi aprovado por todos, por conta da pandemia de COVID-19. ITEM 8. Solicitação de Prorrogação de
defesa de Tese de Doutorado: O professor Silvio Bruna�o solicita a prorrogação de defesa de tese de
Doutorado para o discente Leonardo Luís Santos. A defesa estava prevista para ocorrer no mês de novembro
de 2020, pede extensão para abril de 2021. Este pedido foi pautado na reunião 213 do dia 23/10/2020, e foi
aprovado a prorrogação da tese para fevereiro 2021.O discente alega para que a pesquisa seja bem sucedida,
o prazo ideal seria abril de 2021. O pedido foi indeferido por todos. O discente já teve 12 meses de
prorrogação para a defesa da tese, já cumpriu os requisitos necessários para a realização da defesa, inclusive
com publicações de acordo com o regimento. O Colegiado deliberou por unanimidade que o prazo de defesa
não deve mais ser estendido, ficando o prazo final para fevereiro 2021, conforme aprovado anteriormente.
ITEM 9. Pedido de cancelamento de disciplina: A aluna Joyce de Ma�os Leão solicita o cancelamento de
matrícula na disciplina Ciência dos Materiais (2/2020 – período especial). A data de cancelamento da
disciplina foi em 01/11/2020. Sendo o mo�vo a dificuldades de adaptação ao ensino remoto e desempenho
não foi adequado, e caso con�nue pode afetar o histórico com a bolsa Capes. O pedido de cancelamento da
disciplina foi aprovado por todos. ITEM 10. Homologação do projeto de Mestrado da aluna Kimberly
Pasqualim: O prof. Guinther Kellerman atual orientador da aluna de Mestrado Kimberly Pasqualin, solicitou a
troca de orientador pelo Prof. Carlos Itsuo Yamamoto. Troca foi aprovada ad referendum pelo prof. Daniel
Eiras vice coordenador do PIPE. A solicitação de troca foi homologada por todos os membros do colegiado na
reunião 213 do dia 23/10/2020, condicionada a apresentação do projeto contendo um plano de execução
para apreciação do colegiado, por se tratar de apenas 6 meses para o final do curso de Mestrado. O projeto e
o cronograma da discente foi aprovado por todos. ITEM 11. Homologação do Parecer em Projetos de
Doutorado subme�dos no Edital 10/2019 PIPE: Heber Oswaldo Abreu Cas�llo, Parecerista: Prof. Rodrigo
Perito Cardoso. Resultado: Aprovado com nota 81,0. Projeto homologado por todos. ITEM 12. Pedido de
isenção de taxa do Edital 10/2019-Doutorado: O candidato Heber Oswaldo de Abreu Cas�llo solicita isenção
da taxa de inscrição, devido a dificuldades financeiras. O candidato Heber foi aluno do PIPE no Mestrado, e
defendeu sua dissertação em 06/08/2019. O pedido foi aprovado por todos. ITEM 13. Homologação do
Parecer em Projeto de Pós-Doutorado subme�dos no Edital 05/2019 PIPE:  Luciane Sereda, Parecerista:
Prof. Marilda Munaro. Resultado: Aprovada com nota 71,0. Projeto homologado por todos. ITEM 14. Definir
comissão do Processo Sele�vo de Mestrado edital 06/2020: A comissão será composta pelos professores:
Evaldo Ribeiro, José Viriato Coelho Vargas e Pedro Henrique G. de Cademartori e a representante discente
Aline Souza Salum. Os membros do colegiado em comum acordo decidiram pela prorrogação das inscrições
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até a data de 08/02/2021 do processo sele�vo de Mestrado-Edital 06/2020, em virtude da pandemia do
COVID-19. ITEM 15. Aprovação da banca de sessão pública da Pós doutoranda Waleska da Silva Barbosa
para o dia 02/12/2020. A banca será composta pelo supervisor prof. Dr. Kleber Franke Portella, o
coordenador do PIPE prof. Dr. Evaldo Ribeiro e a Pós doutoranda Waleska da Silva Barbosa.  Banca aprovada
por todos. ITEM 16. Aprovação de Projeto subme�do ao edital FDA do prof. Daniel Eiras. Submissão do
projeto aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar eu, Maria Neiva Rodrigues Fedechem, secretaria do
Programa, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. Curi�ba, 20 de
novembro de 2020.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CESAR AUGUSTO DARTORA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/11/2020, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO WYPYCH, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/11/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYRO KETZER SAUL, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/11/2020, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE GONZALEZ DE CADEMARTORI,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/11/2020, às 19:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSE VIRIATO COELHO VARGAS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/11/2020, às 19:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA ELIANA MARINO ZARBIN, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/12/2020, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EVALDO RIBEIRO, COORDENADOR DO PROGRAMA
DE PG EM ENGENHARIA E CIENCIAS DOS MATERIAIS, em 03/12/2020, às 18:38, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3165002 e o
código CRC EB76F386.
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