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Às quatorze horas do dia quatro de novembro de dois mil e onze, realizou-se a 
centésima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica, na sala de reuniões do Departamento de Engenharia Elétrica, Centro 
Politécnico, Curitiba, Paraná. A reunião foi presidida pelo Coordenador do 
Programa, Professor Evelio Martín García Fernández e assistida pelos 
representantes docentes: Thelma S. P. Fernandes; Cesar Augusto Dartora; e 
Wilson Arnaldo Artuzi Jr. Como representante discente Carolina Correa Durce. 
Primeiro assunto de pauta: Aprovação da ata da 99ª Reunião. Foi 
aprovada por unanimidade. Segundo assunto de pauta: Aprovação de data e 
banca para Qualificação – ANDRÉ LUIZ PEGORARO – Com a carta de pedido 
de aprovação, um exemplar da dissertação intitulada “MODELAGEM DE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS PERFURADAS PARA SIMULAÇAÕ DE 
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA”; histórico escolar atualizado 
conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e 
aprovou a data do dia 18 de novembro de 2011, às 14:00 horas e a banca com os 
seguintes Professores Doutores: Wilson Arnaldo Artuzi Jr  (Orientador - UFPR); 
Gideon Vilar Leandro (UFPR) e Eduardo Gonçalves de Lima (UFPR). Terceiro 
assunto de pauta: Aprovação de data e banca para Qualificação – VITOR 
ATSUSHI NOZAKI YANO – Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar 
da dissertação intitulada “SISTEMA BIOMÉTRICO MULTIMODAL BASEADO 
EM PUPILOMETRIA DINÂMICA”; histórico escolar atualizado conforme 
exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e aprovou a 
data do dia 17 de novembro de 2011, às 09:00 horas e a banca com os seguintes 
Professores Doutores: Prof. Dr. Alessandro Zimmer (Orientador- UFPR); Prof. Dr. 
Alessandro Lameiras Koerich (UFPR) e Profª. Drª. Giselle Lopes Ferrari (UFPR). 
Quarto assunto de pauta: Aprovação de data e banca para Qualificação – 
MARLUS NEY CAMARGO CHALA – Com a carta de pedido de aprovação, um 
exemplar da dissertação intitulada “MODELAGEM DE CONSUMIDORES PARA 
O GERENCIAMENTO DE CARGA DE CONCESSIONÁRIAS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA”; histórico escolar atualizado 
conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e 
aprovou a data do dia 23 de novembro de 2011, às 15:00 horas e a banca com os 
seguintes Professores Doutores: Thelma Solange Piazza Fernandes (Orientadora - 
UFPR); Elizete Maria Lourenço (UFPR) e Giselle Lopes Ferrari (UFPR). Quinto 
assunto de pauta: Aprovação de data e banca para Qualificação – LUCAS 
CICARELLI – Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da dissertação 
intitulada “CLASSOFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PELO PERFIL 
MAGNÉTICO EM LAÇOS INDUTIVOS”; histórico escolar atualizado conforme 
exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e aprovou a 
data do dia 17 de novembro de 2011, às 09:00 horas e a banca com os seguintes 
Professores Doutores: Eduardo Parente Ribeiro (Orientador- UFPR); Cideon Vilar 

 



Leandro(UFPR) e Alexandre Rasi Aoki (UFPR). Sexto assunto de pauta: 
Alteração do regulamento no que se refere ao recredenciamento de 
professores no PPGEE: discussão sobre a autoria de artigos em 
periódicos.. foi aprovada a Resolução 03/2011-PPGEE sobre co-autoria de artigos 
em periódicos em relação com os processos de re-credenciamento de docentes do 
PPGEE. O item “c” do art. 22º do Regimento do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Ter pelo 
menos um artigo publicado (ou aceito para publicação) em periódico científico 
classificado como produção relevante no CA  - 
Engenharias IV. Em caso de co-autoria com docente do PPGEE, o artigo não 
poderá ser contabilizado mais do que uma vez no processo de recredenciamento 
de docentes. Não havendo mais informes e solicitações, a reunião foi encerrada. 
Curitiba, 04 de novembro de 2011. 
 
 

 
 

http://www.eletrica.ufpr.br/ppgee/files/res_03_2011_autoria_artigos.pdf

