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Às dez horas do dia sete de maio de dois mil e quatorze, realizou-se a 
centésima trigésima 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 Vice-Coordenador do Programa, Professor Doutor Gustavo 
Henrique da Costa Oliveira e assistida pelos representantes docentes: Evelio 
Martín García Fernández;; Eduardo Gonçalves de Lima; Clodomiro Unsihuay 
Vila; Roman Kuiava e André Augusto Mariano Como representante discente 
a aluna Kamile Fuchs. Primeiro assunto de pauta: Aprovação da 129ª 
Ata. Aprovada por unanimidade.  Segundo assunto de pauta: 
Aprovação de oferta da disciplina TE846 pelo professor Prof. 
Dr.Hartlmuller. O Professor tem experiência na indústria automobilística, 
aeroespacial. A disciplina será excepcionalmente ministrada em duas ou três 
semanas (proposta inicial de 10 dias de aula, com 6 horas por dia, de 15 a 
26 de setembro próximo), com ementa em anexo e a ser ministrada em 
inglês. O professor Prof. Dr. Hartlmuller vem através do projeto (AWARE) 
coordenado pelo prof. Zimmer. Aprovada por unanimidade. Terceiro 
assunto de pauta: Aprovação de data e banca para Exame de 
Qualificação – Daniel de Andrade Ussuna. Com a carta de pedido de 
aprovação, três exemplares da dissertação intitulada “DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMA PARA LOCALIZAÇÃO DE FALTAS EM CABOS ISOLADOS”; 
histórico escolar atualizado conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a 
plenária avaliou o pedido e aprovou a data do dia 30 DE MAIO DE 2014, às 14:00 
horas e a banca com os seguintes Professores Doutores: Marlio José do Couto 
Bonfim (Orientador - UFPR); Wilson Arnaldo Artuzi Jr (UFPR); Alexandre Rasi Aoki 
(UFPR) e Luis Lolis (UFPR).  Quarto assunto de pauta: Aprovação de 
edital 01/2014 - Processo Seletivo para ingresso de estudantes no 
segundo semestre do ano letivo de 2014. As inscrições e entrega de 
documentos serão efetuadas no período do dia 02 de junho de 2014 até 
as 16 horas do dia 01 de julho de 2014. Aprovado por unanimidade. 
Quinto assunto de pauta: Divulgação do PPGEE. O Prof. Roman, 
representante da comissão formada para estabelecer estratégias de 
divulgação do Programa, faz apresentação do folder com as infromações 
sobre o PPGEE. Após análise e sugestões apresentadas pela plenária, a 
comissão apresentará novas versões para o folder nas próximas reuniões. 
Não havendo mais informes e solicitações a reunião foi encerrada. Curitiba, 
07 de maio de 2014. 
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